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Zelzele Mıntakasında e a 
----======== • 

Müthiş bir fırtına Erzurumda tahribat yaptı, Erzincan, 
Amasya,· inebolu ve İzmirde yeniden zelzele oldu 

Fe iketzedeleri rıl- T c.yyar' da karaya oturd 
-

masına devam di ·y 1 a danümitke-
Zelzele mıntakasında müthiş bir kar fırbnası Sildi. V pur sigortasızmı ' • 
ve soğuk hüküm sürüyor.Bazı yollar kapandı~Denizyollarının zararı: 
.. Veneciik liiüzake(e: Felaketzedeler baş- Tı~~anın. sin.orta 

1000000 

Derinin ehernmiyeti ka yerlere nakledildi·ettırılm~mış oıması 
-======'=--======= · hayretle karşıla.:dı • 
Bu11iın, Jıalya il• !Jac:ariatan, Balkanlar oı eıra• 
fında h:ırbe, iıtil6JO ~e komüniaılil• korı• bir 
ıeı ıeıkil etmek i' ı emekle aulha, •İlk ıına 0

• 

medeniyet• hi:z:nıcl 'eJiyorlQr, 

""""""""'""-=""""==-"'=-= -'""""'~""'======:o-.:=: 

• Alanvanın 12 mil mes:ılesinde 
kavalıklana oturan Tırhan vapu· 
runun vaz!vetindeki tehlike art
mıstır. Ak den zde hüküm süren 
şiddetli lodos fırtınası vaouru ka· 
yalara çarpmaktadır. Bu vuz
den vacurun kurtarılamıvacağı 
anlaşılmaktadır. Kurtarı.lsa bi.e 
yapılacak masraf ve bilhassa ta· 
miri icin sar!edi lecek para vapu
run belki de kıymetini .ı:ı:cçc~ck
tir. Çünkü tekne •ki yerinden 
mühim surette yırtılmıstır. An-

Y azan ~.:.-A_b_i d:::.:ı~·n:~D::.::..av~e::.:-r 
ı:kaYretile mücaılcle euııesi d~ 

OID" Ol Dünkü yazımda bahsettlii": 
diplomasi faaliyetlerinden . ~ıre 
de İtalyan ve Macar HarıcıY 
1'ıazırlarının Vencdık mülaka:1

: 

dır. Hu görüşme hakkında ita 

unızmin yayılmasın• ına 
ounak içıodi, 
1ıilaly11, komüni;ı:me Jıııl'ŞI aç• 
m ı savaşta, bir zamaoJar A.~ • 
kı anya ve Japonyanın da ith r: yan kaynaklarından gelen ha;, 

lıerıer şöyle hülasa edı.ıme.~';aı: 
l.ki nuır arasındaki mul d 

larda Alınan - Sovyet itıiba1 ı· ı ta-
nın akisleri, Rusların Karpa da 
ra yerleşmesi, harp karşısı~,.. 
Tuna ve Balkan AvrupasınıD ya l 
ııyeti, Macarıstaoın )( ~-gosla:Ct· 
ve Romanya ile oıan mu~asek şa 
Jerioin şekli tetkik ve muu• ada 1 
~lmiş, iki ~e~_leket ar":ıdu· ı 
fıkir ve hiı bırlıgı m~".cut 11 de 
!ıu &ibi siyasi kauaat ıt~bar. e ük 
tam bir bırlik bulund~gtı ::: e• 

1 

lı.r memnuniyehe muşah 
cLlmi~tfr. b d edi· 

Memnuniyetle mlişa_ e esasını 
Jen bu kanaat birliğının e ;z:ıb 
da Roma gazeteleri aç~ç;ıaca • 
etmektedirler. Italya 1 e keden 
r.sıanı tam bir birlij!e sev a• 
lr. .. zm ıehlikesıd•r· AvrUPk 
omunı ki ·ne doğru o· 

nın cenubu şa!'r. sı maru olınak 
ınılnizmın hruU u~e do!;rU ya• 
ve harbin Balk•~ a~:rın~ek hu 

)W.ıiısdınah:,c:;e:ıeı arasıD.da. 
susun a, rdır 
1nm bır ınutabakat va k ;,. ne· 

v azıyeti hüliısa edc~c !'11aca • 
ticeye varırız: ltalya e . sov· 
rıstan komünizmden yanı ve 
yet Rusyadao korkuyorlarıııcsi· 
So\•yetlcrin Bnlkanıara. ın_. ya· 
ne mao< olmak içıo, iş bırlıgı 1 
pıyorlar. b" 1 yal"' 

ısu iki memleketin °Y e .. ııkü 
• makta haklan .. d~. vardır. ~~ttik· 
Macaristan, Buyuk Harıı k nıii -
ten sonra, bir zam.anlar ~~aJl'IŞ 
nist Bela Kün belasına ug ;ral 
ve bu ınlithiş fclıikcıten Am bil· 

. . . t' kurııııa 
llorlı'nın hımme ııe.. . Jlfaca • 
mıştir. Komünist rcJiıDl> ıınıı.k· 
ristanda, pek az yaşam•~. 0 

iik ~
la beraber memleketi bııY • 
yanlara sokmuştu. rııi Jto-

İtalya~·a gcl.~ıı~ı:, .. Muso ;'ktidarı 
ına üz~r~e. yurııynp de ul)i2ru, 
ele ceçırıncıye kadar, )<onı.ı ay•· 
1talyayı için için sarmış, s: nıü • 1 
la diişınüş, İtıılyad~ da ,;esine 
•isi bU, idare teessUS e 'k ·bir 
ramak kaımışlı. Bol~evı na rağ-1 
idare kurulmu• olmanı~s~et kor.1 
men, o ıaman, bu menı ~f.ir. Bu 1 
k1;1ııç b.İr buhra·n ge(-~."'~ıoı düş
lfibarla Musolini komun• is 80 • 

manı olmakta haklıdır. :uıün 
Yada bu düşmana Jrnrşı, 

nı lemin eımi~ti. Fakat, ish 8 

eınelterj peşinde koşan A.}ınan· 
!:1·'.n•. cihaogırlik hırsı o ı.ad;= 

unu karartm•<tır ı.: "' Dü ı ı•'- el ı el ·u maksad· ... . ;""' ber vası· n ıe en e -etae e ere "aııon • c•Y Terı y11r 
tay ~a varmak ıçın, cld it' v 1 kutlanmayı mübab a e 1 Erzincan, 8 (Felaket sahasın- len haberde zelzelenin o mınta-
; llit..ıer, meoeniyetın ele Al • da bulunan arkadC1$ımız bildiri- kalarda da devaırn ettlltl bildbl· 

( Arkası 3 üncu sa11fado.) 

Seyl8bın 
tahribatı 
Bir kadın seller tnYanın da en büyük clü~ınanı 1101') - Bütün zelzele mmtaka- mekte<i'r. Mevsim dol!avısiyle h d~iıuııu her vesile ile bağırdı· sında sarsıntı devam etmektedir. bu mıntakada siddetli bir so-

ile Oınünizm ve Sovyeı, -"u=~~ Buııün bur.ada üç sarsıntı olmuş- ~k hüküm sürmektedir. ' arasında boğuldu 
8 

eı ele vermekten çekJoıD • tur. Kar fırtın.ası devam ediyor. Ba· 

11 
u hareket, İtalyayı A.Jınanya- Tokat, Sivas ve Amasyadan ge- (Arkası 3 üncü sayfada) İzmir, 8 (A.A.) - .Son ya~u-

Tıhan vapurunun yolcnlannı a1ıin ayni tio ~ınµerden Etrüsk 

Çemberlayn b3r 
nutuk söyliyecek 
Hore Belisha bugün istifası
nın sebeplerini izah edecek t~" hıhakkin soğuttu. :ı;;sasen run vukua getirıliltl zarar mikta-

k 'Yanın ıiyıısi, coğrafi. ve sev: rı henüz tesbit edilmemiştir. Yal-
... ~ceyş vaziyetini te~. eder Vardım faal"yet• devam ed"ıyor nız Tire, Ödemis, Bayındır, Tor- Londra, 8 (A.A.) - Çember. H 
"""lZ b k · bala asır· - 1 1 . balı v• Manı·sa~a bı . ....,.k arazın· ı·n ı ore Belisha'nın istifası üze-
lard

' um. eırue etin, 'teb. 
1
.
1
• _ ç u ··- ayn'ın Mansion House'da söy- rı·n ır-~.. 1 

h n 
""" " • "" • • ı 1 ~ kald b ld im e o:uunyon ar'n <efleri bu ı. . an erı mevcut C.,roı• .. .. su ar a tınua ığı · i iri ek- liyPCeği nutuk çok mühim ola • hah Lo ' 

.~~~:'.tında buhıoduğul'11 gönU· Almanyadan tayyare ıedir. Bayındırın Kabaaiıaç ve caktır. Nutuk 45 dakika süre • ~enton~r~~:h~;;~!:-aa: ::.a;.: 
ıs F Kız!l keçili köyleri halk r...!an iki ceklir. Çemberlayn nutkunu bü· nlmasını istiyecekler<lir. 

i Ugün, ingiltere ve ransa .IGldın Bayındır ovasında zeytin tün 1n~liz radyolan iki defa Bunlardan biri, şcllerın Ollveı 
ı~a~Yayı asla tehdit eııı;:Y_~rı:~ 

1 1 5 
ld• toplarkeıı sel hücumuna uj!raınış- neşredeceklerdir. Sta 1 .. H b' 

ba~~:~:i:n::;d:: ~u~~attir. 
11 

ı• e ' ton ecza ge 1 lar<lır. Bunlardan biri kurtulmuş Londra, 8 (; .A.) -Daily Mail tay::ı~nord:~:ıs~:k:~~~~ 
ll

1111
a mukabil, kabın• oıgaııı! - (Arkası 3 üncü ıaııfada) ızazetesi yazıyor: (Arkası 3 üncil sayfada) 

)ilJı Vıe cHayut sahası• clıY• 1:8&- ı 

~:~::;r~~~~!~E'.ii:~~:~ 1 Valinin İkdam'a be.qanatı 1 Sov1vet-F. ı·nlandı·ya harbı· 
b aınık hır miımessiıocJır. ~~n. J 
~Yat &abasını genı•leııne ı(ı~ lstanbuld d a dlm 8MIY0f ltaıyayı ve Ualyan -;.,eııfaatlerı· 8 a Y f 

~· çığnemekten asla geri dur~az. Zelzele felaketzedelerine yar- Vali Dr. Lutfi Kırdar. dün bir 
•enner gcçidinıo J\drıy_a ıge dım faaliyetine büyük bir hız· muharririmizi kabul ederek İs -

ııo kılometre mesafede oldug.unu, l.a devam olunmaktadır. tanbul'un yaptığı yardunın ye-
'rrıyesıenin 1918 e ]<adar Cer • t Vl'' t•·k' --~ k ku· nu ·- musevi vatandaşların 

..- " dün de Vali ve Be~ive reisi kısmen alakasızlıklarını ifade e-men . daresı·nde ya<odı<'ıoı ve Al· ı "aye "" ı You"un omltesl 1 •ç 
ınanyanın, kendini ,A.vustu~~ : ı h kk d ;; da nın tab', , .. t 

1
• !<ki eU.Jgıru, Lutfi Kırdarın reisli~inde top • den şayia ar a ın a aşa.,ı -

1talyan;~r~:;."~~es~:u iyi bilir • lanmıştU'. (Arkası 3 üncü sayfada) 

ler, ı 
İtalyanın ensesinde soluyan D •• h • • 146 Cer~cn tehlikesiniıı.. ~stundc, 1 Un şe r 1 m 1 z e 

S•ındı de, bir koııııınıım ve 1 
Slav tehlikesi belirnıcl<led••· Bal· ,. d ı d • 
~i~~!:·:: :.~~~~~a~:~~;ı~~!~~: f e 1 a ket z e e g e ı 
lckctte komünistlik giılice, hay· 
lı kuvvet bulmuştur· . _ 

İtalya için hakiki ıehlıke sor 
~et Rusya ile AlmaııY•d.'r;. ast° 
İngiltere ve Fransa değıldır •.. • 
talya, nihayet, •Faıla nıal. goz 
çıluırmaz• kahilindeJI jugıltere 
ve Frıuısadan isted;ği 6erJerden, 
kendini tehdit edeıı ı.u ·çifte teh· 
lik k aıiye mec-e arşısında , azge1: .. f d ) 

(Arkası 4 iiflCU sll1/ a a 
ABlV~ I>A. VER • 

Bunlar misafirhaneye yerleşti 
. Dün şehrimize gelen yaralı • j 
lar ta muhlelif hastahanelere 
naklolunmuslardır. 146 kişiden 1 
ibaret olan bu kafileden yaraları 
mevcut olmıyanlar Kadıköy yar
dım komitesi tarafından misafir j 
•lunmuşlardır. 

· Kadıköy ve Haydarpaşa sem • 
Ündeki bazı büyük binalarla bu 
meyanda milli emlak müdürlüğü 
emrindeki cMuradiye köşkü. tes. 
bin ve tenvir vasıtalan ilave e
dilerek felaketzede vatandaşla-

/ A1 kaııı 3 iincü sayfada) 

• 

Kayaklı Fin kuvvetleri Şimal orduları Jnunaatlaııı Gener.ı Valleniu 



BOYOK T ARiHT 

GE Ç OSMAN 
Yazın: Jami Karayel 

Şey:1, Sultanı ipnotize etmeğs, 

elektriklemeğe muvaffak olmuştu 
Abdoc.kadir efendinin iri. ııerJtin. 
ve şehvi ellerini avucrarı iç.ne 
alarak öpüp başına koydu. 

Bir mektebin 
lise sınıfları 
kapatıldı •• muessese 

Komisyon kararile 
ve bir ay müddetle 

kapahldı 
Şehrimizde makara werlne 

Can Bahsa da ııözle:-ini kırı>- ! 
madan Şeyhe bakıyordu. Şeyh, 
Sultanı ipnotize etmege, elek
trik..emeı?e muvaffak olmuştu . 
Beş dak ka kadar süren bu man
,-etiz:me tesirini göstermeiie baş
bmıstı . 

Can Bahsa; oldujiu yerde se
dire uzanarak kendinden geç
mişti. 

Şeyh, Can Bahsarun bu hare
!reti.ne hiç de mukabele etmek 
külfetini ııöstem1ed.i. Bu, ıııdiş
le daha bir çok kişilere tereddüt
süz o, e.i öptüreceiiini biliyordu. 
Şeyh efendi, kemali azametle 

<iıs:cL' ı çıkılı. Nöbetçi kalta1ar, 
bir padişaha yapılan hürmet tar
zında Abdülkadir efendiyi ujiur
ladı'.ar. 

İdari bazı yols!.ızluklar 
görüldüğü arılaşı!ıyor 

Şehrim'zdeki bazı hususi lise
lerin b r kısım sınıf.arına fazla rai! 

bet ııösterilınesi nazarı dikkati 
celbetmiştir. 

Dii!er taraftan Bakırkövünde
ki Bezezvan Ermeni lises ·nin li
se sınıfları, ııörtilen lüzum üze
rine Maarif Vekaletince kapatıl
rnıstır. 

iş yapan Yeni Postahane civa
rında Aşir Efendi caddesinde 
!8 numarada tüccnr ve komis
yoncu Nesim Tutm•k Pesahm • 

1 
ma!·anı fiatlarını arhrrnakta 
amil oidııgu anlaşıldığından 
men'i ihtikar komisyonu tara
fınd•n verilen knrari:ı 1 ey 
müddetle müessesesi kapatıl-

Türkiye ile Yunanistan arasın
daki iktısadi dostluk ve münase
betleri geniş:.etmek maksadiyle 
dün sabahki konvensionel treni 
ile eski Yunan iktısat nazırı şlın
diki Ella • Türk cemiyetinin ida
re meclisi reis: M. A. Bakkalbaşı 
şehrimize ııelmişti:. Mumaileyh, 
Türk - Yunan iktısadi mtinase
beterinin her ııün biraz dal>.a 
11.enislemekte oldui!unu ve bu hu
susta istenilen izahatı ancak An
kanda. hükümet erkanı ile ya
pacaii ı temaslardan sonra verebi
leceğini söylemistir. 

Cok ııecmedi. Sultan hanım, , 
ayıldı. Çünkü. Abdülkadir efen
di, n>anvatizmasına nihayet ver
m'sti. Abdülkadir efendi, tekrar da

iresine ve inzivasına çekilmişti. 
Kızlar ağası Şeyh efendiyi hür
met ve iltifatlarına ııark ederek 
dairesine götürmüstü. 

Bugünden itibaren lağvedilen 
mezkür sınıflar talebeleri civar
daki resmi mekteplere yerleştiri
leeekı:eroir. 

Can Bahşa; csni~rek ayıldı. 
Yumuk elleriyle 11.öz.erini ujiuş
tw·uyordu . Ne olmustu. 

Biraz sonra; ne olduii'unu ha
tırladı. Şeyhin kerametini tama
miy le kalben tasdik eylemişti. 

Abdülkadir efendi, söze baş
ladı: 

- Sultanım. korkmayınız .. E
renlerle karşı karsıya ııelenler, 
mutlak onların atesi ve manevi
veti karşısında kendilerinden 11.e
çerler .. Fakat, ııöçmezler .. 

- ..... . 
- Dileklerinizi verine 11.etir-

mde eY"e!i>llah çalısacai!ıın.. 
- Dü•manlaTınız çok .. 
- Evet Şeyh efendı.. 
- Fakat; Hepsini bağlayıp U• 

yu tacarun ! • - ..... . 
- Kem ııöz'.erine perde çeke

ceğim .• 

- ······ 
- Simdi, beni d"nleviniz.. Ve 

liivlediklerime dikkat edinU Sul
tanım! .. 

Baş üstiıne ~Yhlm!. 
- Günd~ be>; vakitte, birer 

s:ııı t olmak üzere yalnız, ben m 
havalimi göz öniıne ve kalbini-
1e 1crkederek fasılasız ınüraka· 
bey~ dalacaksınız?. - ...... 

- Bu, mürakabenlz. bir sabah, 
bir öıtle. bir ikindi, bir akşam, 
bir <te yatağıruza ıfird.ikiniz za
tnan olacak!_ 

- ······ 
- Nefis mürakabenlz o de-re

ce pürüzsüz olacak ki. bu birer 
s.aat icinde benden bıı$ka hiç bir 
fl!Y düşünmiyeceksiııiı... - ...... 

- Zikrin:z. B fn nız ben olaca· 
l!ıın - ..... . 

- Bana, k•·sursuz bend oldu
ıtıı nw. gün Al lahıruza yaklaş • 
DlL$ demeksiniz. - ...... 

- Bizler, vasıtli llabiyizdir. 
·Yol bizd~n ııider Allaiıa !.. - ..... . 

- Yol Allahındır. Fakat; Cl· 
hil kullar o. yolu bulamazlar. 
Vasıtaya muhtaçtırbr .. - ..... 

- Söv lediklerimde kusur e
~niz, emel'.oerinize kat'iyen 
muvaffak olamazsınız. - ..... . 

- Şrvhinizi rniırakabe eyleyi
n.iz Sultanım! .• 
- ...... 
- BPs ırün sonca. Sİ7.İ tekrar 

görmek isterim Sultanım!. De
di. 

Ve otırrduihı verden derhal 
doi!ru 1".lu. Tek bir ıar etmedt:n 
ıtitmei!e koyuldu. Sultan ha
nım Seyhin bu, hareketine uy· 
mustu . 

Fakat; kendisini kaybetmiş ta
mami:e Abdülkadir efendiye baii
lanrnı• bir hareket.le, Şeyhe doğ
ru vaklas•ı. 

Ve kücük, yumuk elleriyle, 

Can Bahsa: Şeyh efendi, ayrıl
dıktan sonra, tamami.vle baska
lasmış bir h ale ııelmisti. 

Körbe Sultanın tamamıyle 
nes'esı kacmıstı. Gülen, sövli
ven. şakrak kız. birdenbire men
qeneve sıkısmıs bir ir.san ıtibi 
ezilip nefesi çıkmaz olmustu. 

Can Ilahşa: Şevh efendi.ııin 
dediği ııibi mürakabesini yapı
vo: du. Ve öyle bir mürakabe 
yapıyordu ki, ta:mamivle Şeyhin- 1 
den başka kimsecik.eri düsün
müvor, askı il ıi hiv-e sahip olmak 
icin evvela, Şeyhine aşkla bağ
lanıyordu. 

Kızlar a~ı. ve saravdaki kız
lar Can Bah<anın bu haline hay- 1 
ran k:ı:'!r.ışlardı. 

Herkes biribirine fısıldaşıyor
du: 

- Yahu bizim Sultan hanıma 
ne oldu? 
- ..... . 
- Allah, Allah. taıınam.iyle de

l!isti hanım Sılı'lan!. 

- ······ 
Hatta: blr ııün Kızlar aıtası, 

Sultan hanımla kon:.ısurken: 
- Sultanım; çok durııun oldu

nuz.. 
- Yok al!am... 
- Şeyh efendinin nefes! tesir 

etmiş .• 
- Öyle_ 
Kurnaz Şeyh; Can Bab$aya 

tenbih eylemişti: 
- Sakın, size verdllfun ders

leri kimşeye söy:ıemeyi.ııiz, sonra 
tılsım bozulur. 

Bu sobeole. Can Bahşa: Şeyhin ! 
telkin ve, mürakabe dersini en 
vakını olan Kızlar aı?asına bile 
söylememişti. 

Kızlar ağası ve kız".ar Sevh e
fendinin nefes verdi~ini biliyor
lardı. Okumak ile Sultanın bu 
hale ııadi~ine kani idiler. 

Halbuki. Sultan hanım. beş 
vakit durmadan, saatlerce mü
rakabeye dalıyor, Şeyhinin ha
yalini gôz önüne eetiriyor. kal
bine basıyor binefsihi telkin ya
pıvordu. 

Beş ııün icinde bereket versin 
padişlh, Can Bahşa:un dairesine 
ııelmemişti. 

E~r. oadisah, Can Bahsavı bu 
hakle görmüs olsavdı hakikaten 
hastalıındığın3 zahip olarak tizü
lecekli. 

Can Bahsa: bes ırün icinde nc
fs telkinleriyle Şeyh efendiye o 
derece bai!lanm"· o derece mer
butive t hissetmisti ki, iı<leta, 
Abdülkadir efendi' i lı<:s ııünden 
ev\-eJ sahsan ııörmck iptilasına ' 
düsmüşlü. 

. Can Bahsanın ırece uvkuları 
karıyo: .. Daldığı zaman rüyasına 
Şevhi ııiriyordu. 

(Ark= var) 

Bu kapanmaya sebep; bazL ida
ri yolı>uz l uk:ar .ııöriılmliş olması-
dır. . 

BELEDIYı! 

Askere g:denlerin 
ailelerine yardım 

mıştır. 
Bu zatın , Glasko şehrindeki 

makara fabrikalarına cfiatla
rı yüzde 10 arttrrınız• şeklin
de acele tç.igraOar çekip yük
sek faturalar hazırlattığı da 
teshil olunmuştur. Ticaret 
Vekaleti men'i ihtikar komis -
yonunun bu kararını tasdik 
ederek dün akşam vilayete bil
dirmiştir. 

Mezkur müessese hemen ka
patılmıştır. 

As:,ere alınan vatandaşlardan 
muhtaç ol anların ailelerine )'a- 1 

• 

pılaco.k yardımların Ankarada 
oıa:uğu gibı şehrimizde de esas lı 
ıb.r şekilde toplanması karar 1aş. 
t:rılmıştır. 

\. - - -

ÜNiVERSiTE 
Belediye reisliği; bunu temi

nen halktan tahsil edilmekte o
lan b<.'kCi paralarına küçük bir 
miktar zam yapılmasın; dUŞ'Ün
mek;edir. Bu zammı ödemekten 
imtina edenler hakkında tahsili 
emval kanunu ahkamı tatbik o
lunacaktır. 

Otobüslerin BeyGğluna 
çıkış yolu 

Otobüs komisyonu dün beledi
yede reis muavini Lütfi Ak.soyun 
reisliğinde toplanmıştır. 

Bu içtimada şoförlerin baz: 
dilekleri ve bilhassa Beyoğluna 
çıkış yolları ~i görüşülmtiştilr 

Jeyriısefer müdiırlü/ıü Ban -
kalar caddesinden otobüslerin 
geçmesine muarız olduJtundlın 
Vali tensip ettijiı takdirde bun
da ısrar olunacaj!ı anlaşılmak • 
tadır. ---<ooo---
ı.'lENIZ 

Po~onyal!lar liman i~
lerine alınacak 

Polonyadan phr!mize iltica 
eden birçok mütehassıs kimseler 1 
resmi dcirelere müracaatla iş is
temiye başlam:şlardır. Bu arada 
liman işletmesi umum mtidürlü
ğilne de müracaatlar olmuştur. 
İdare vaziyeti vekalete oildir -
miştir. Liman işlerinde mü:ehas
sıs olanlara iş verileceği anlaşıl
maktadır. 

--o<Joo---

Arkadaşını yaralıyan 
VthSi mahkemede 

Gal-atada Mumhane eaddC'sinde 
Turhan adında birini öldürmek 
kasd yle bıçakh muhtelif ver
l,t: in<)2n yaralamaktan suçlu 
Vehbi Ateşin dün İkinci ağır 
cezada muhakemesine baŞ.:an -
rnıstır. 

Maznun. Turhanın sarhoş ola
rak üzer:ne bıçakla hücum et
tii(ini. kendisini müdafaa mecbu
r vetile yaraladığını söylemiş -
tir. Sahillerin çajblması için 
muhakeme başka ııüne bırakıl -
mıstır. 

ikinci bir hariciyo 
k!inliği açılıyor 

Üniversitenin Haseki hasta • 
hanesindeki l inci hariciye kli
niği ihtiyaca kafi gelmediğin -
den Gureba hastahanesinde inşa 
olunan veni binan_n ·ikici hari
ciye kliniği. ismile bu hafta için
de açılması kararlaştırılmışt!r. 

Yeni kılınikte ayr ca 50 hasta 
kabul olunacaktır Gelecek ders 
yılından itibaren klinik:e yatak 
sayısı 150 ye iblağ olunacaktır. 

Küçük haberler 

* Belediye clmar komisyonu• 
dün toplanm:s ve cKaraköy ıııey· 
danı. sür'atle açılması işi ile Şiş· 
hane karakolu civarında yapıla
~ak .Çocuk Bahceler.• istim'.Qk
leri ııörüşülmü.$tür. 
* Uzun bir müddettenberi has
ta bulunan Hukuk Fakültesi cİ
dare Hukuku• ordinaryüs profe
sörü Sıddık Sami tamamen iyi
lesmistir. 

Profesör; 2 nci sömestr bid:ı
vet nde derslerine bas:ıvacaktır. * Yeni demir ve celik endtist
rsinin kurulduı?u cKarabüko Un 
nahiye merkezi haline konuldu
ğu dün vilayete bildirilm.ştir. * Erzincan felaketzedeleri men
faat ne cGalatasaraylılar. cemi
veti avın 21 inde bir konser ter
tip eylemiştir. * Hidayet adında bir kadın, Ye
sildirekle sarhoş olarak ııürtiltü 
cıkarmış ve etrafa sarkıntılık et- ı 
tiğinden yakalanarak Birinci su:h 
ceza mahkeme.• ne verilmiş ve 
tevkif olunmuştur. * Bugün saat 18 de Üniversite
mizin Tıb Fakültesi profesörle
f'inden Doktor W nterstein tara
fından cÖlümün Fizyo:ojisi• mev
zulu bir kcnferans verilecektir. 
* Gebze kazasının Darıca na
hiv<'sinde henüz hüviyeti teshil 
ed lıemiyen kücük bir çocuk ce
sedi bulunmustur. 

Cesedin kol ve bacakları ke
silmiştir. Ve tanınmıyacak bir 
haldedir. T-ahl<lkata baş:ıarumş • 
tır. 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası cs-
dığı halde, onlar gülüp söylüyor· 
L.:r, makine lakayd leriyle her 
11.ünkü işlerini gö: üyorlardı. 

Onbası 11.etirdi iste .. 
Ayak uclarında duran büyük 

bevaz bir cakıl taşını işaret edi
yordu .. Lapul nihayet eğildi. Ta
şı aldı, elınde evirip çevirdi. 
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Saat sek zde ııünes sisi daı'!ıt

lı ve verımli ova ortasında, Mu'l
ıuza bt rrak bir ai!ustos günü 
ioi!du. Pazardı. Artık uyanan, 
navatla uğuldıvan orduyerinde 
duru luıvada öten civar kilisele
rin canları duyuluyordu. Kor
kunc bozguna uğ:·adıkları bu pa
zar ııününün neş'e,i, bayram 11.ün
lıerine has parlaklıi:!ı vardı. 

God birdenbire karavana çaldı; 
Lube şaştı. Ne oluyordu? Dün 
ııece Lapu la vadett i!i piliçleri mi 
yiyecek'.erdi? Halde doğmuştu, 
öteberi, herşey satan bir kadının 
oğluydu. her işi .ııörmüş, her tel
ckn calmıstı, boğazına düşkün
dü. &n'allli boyacı Suto - ızil-

zel ve lhülalci erkek. yeniden as
kere alındı~ı icin icin sövüp sayan 
adam - cadırın arkasında diz 
çökmüş dua eden Pa~la amansız 1 
alay ederken LaPul ne olduğunu 
anlamal!a J?itt L Şuto soyleniyor- 1 
du: Şu kerataya bak! Al!ahından ' 
yüz bin lira varidat istiyemez 
miydi? Pikardiva'nın hücra bir 
kösesinden ırelmiş olan, s :vri ka
falı cılız Pas ses etmıyor, Şuto 
nun alaylarına kurban oluyordu. 
Lapul ile beraber bütün bölüi!iın 
alav mevzuu olmuslardı. Lapul 
da Solonya bataklıklarında bit -
miş odun gibi bir adamdı. O ka
dar cahildi ki. orduva ı:;ird l!i ııün 
cBana kralı ııösteriniz• demistl 
Kalktıklanndanberi Frovi!ier 

mal!luı..ı ve ti aitızdan aihza vavıl· 

Müstehzi bir hamurlu duyul
du. Jan, Morisle beraber vc~i:cn 
odunları alıp ııelmişlerdi. Bir 
ııün evvel çorba pişirmek için 
beklıedikleri odun nihayet da
~ılılıyordu. Ancak on ıki saat 
ııecikm~ti. 

Şuto: 
- Bravo levazıma! diye hay- , 

kırdı. 
Lube: 
- Ne is~ verdiler va biz ona 

bakalım. dtdi. Size bir çorba pi
şirevim de görünüz! 

Çok kere vemek p 'şirmeği ken
di üstüne alırdı: Fevkalade ye
mek pişirdiği icin buna hepsi 
memnundu. Fakat Lapulun ca
nını cıkarırdı: 

- Git şampanya ııetir.. Git 
mavonezi al.. 

Fakat o sabah aklına başka bir 
afacanlık ge:di. 

- Haydi çabuk ol, bana pili-
• r 

cı ver ... 
- Piliç nerede?. 
- Şurada, yerde .. Sana dün 

ııecP oilic va:ietmemis mivdim .. 

- Ne duruyorsun• .. Haydi pi
lici temizle! .• Daha daha! .. Ayak
larını. boynunu iyice, bol su i;e 
yıka!. . 

Alav olsun diye, çorb:ı ıc;ece
iii icin sevindiğ nden. et'e bera
ber taşı da tencc;eyc attı . 

- Çorbaya lczzc.t ve;ecek! Bu- 1 
nu bilmiyordun detıl mı? Eenın za

ten bı.dii( in ne vur kı ~na.i! .. Ye
dii!in zaman ne yumuşlcık olduğu

nu PÖrecek~in sersem!.. 
Artık inanmış gibi parmakları

nı valavan Lal)ulun h : li.ne katı
larak ııülüvorlardı. Lubenin ol
duğu yerde can sıkılmasına im
kan yoktu. 
Ateş y. kıp tene<' re kaynamal!a 

baslavınca. etrafına saygı ne di
zildiler, etin fıkı:daımasını sey
redip, tabahhur eden güzel ko
kuyu kokladılar. Dündrnberi aç
tılar; karın doyurmak isteği her 
arzunun üstündeydi. Maı?lıip ol
mu<lardı, fakat buna u/ımen mi
delerini doldurmaları lazımdı. 

Eski iktısat nazırının bu seya
hat ve görüşmeleri iktısadi ve si
yasi sahada ehemmiyetle takip 
o:unınakla ve Balkan memleket
ler.i arasında \""eni bir iktısldi 
birlik ku: ulması için ilk tesebbtis
ler mahivetinde ııörülmektedir. 
Yunanlı dostbarımız bize direr 

piyasalardan tedarikinde gUç:ük 
oek'len manifatura eşyası, cam, 
pamuk ipliği ve kimvevi madde
leri de ııönderme/ıi teklif elınek
tedir ler. 

t.KOffOMI 

7,5 milyon kilo 
mazot geldi 

Uzun zamandanberi dün llk 
defa olarak memleketimize mü
him miktarda mazot gelmiştir. 
İtalyan bandıralı Agonya vapu
rile #(elen bu mazotlann miktarı 
7,5 milyon kilodur. 

Piyasadaki mazot buhrarunın 
tamamen önlenecej!i tahmin e
dilmektedir. ---000---
POLıtı 

Bir çocuk gömleğinden 
tutuştu ve muhtelif yer· 

!erinden yc:n jı 
Asınalımescit te Sünbül soka· 

Jtında ~çı Suavinin çmııtı 8 ya· 
ş.nda Ali dün sabah mal:ızda 
kaynayan fasulye tenceresini 

indirirken gömleiti tutuşmuş, 
söndürülü.nc:ye l ı tar vücudü -
r.ün muhtelif yerler:nden yan
mıştır. Ali Beyoğlu hutahane -
sine kaldırı.lm.ıştır. 

Vı::cudu yanan kadın öldü 
Bir hafta hc"ar evvel manga

la diıserek muhtelif yerlerinden 
yandığından Balıklı hastahane
sine kaldırılan Bakırköyünde o
turan Eleni adındaki kadin dün 
has.ahanede ölmüştür. 

--;.ıoıo---

Kaptan!ar arasında 
tayinler 

Almanyadaki 11.emilerimizin 
harp yüzünden ı?elememeleri do
layısile kaptanlar arasında ev -
velce yapılması kararlaşan terfi 
ve tayinler j?eri kalmıştır. Ya!
n.z Savarona yatmdan Alman
yadaki E11.emen vapµruna nakle
dilen Sait kaptan bu geminin Al
manyadan gelmemesi üzerine 
Aksu vapuruna tayin edilecek· 
lir. 

Orduverinin b'.r ucundan öbür u
cuna kadar her tarafında ateşler 
yanmış, tencereler kaynıyor· 
tlu. 

Saat dokuza donu telaşlı ha
reketler belirdi. Subaylar ko
şuşlu; Binbası Boduan 'dan emir 
alan tekmen Rosa, kendi bölü
ğünün çadırları önünden ııeçtı: 

- Haydi toplanın, her şeyi 
toplavın, ııidiycruz!, 

- Ya çorba? 
- Corba yı ba.ka bir 11.ün içe-

riz. Hemen gidiyoruz!. 
Godun borusu iımirane çalıyor

du. Derin bir yeise. bojiuk bir 
hiddete kapıldı1ar. Ne!.. Çorba 
kıvamına ııelsin diye bir saat 
daha beklememen n, karın do • 
vurmada:n yola çıkmanın ne ma
nası vardı!. Etten vaz geçip su
yunu içme):!e razı oldular. Fa
kat henüz sıcak sudan b~şka bir 
~ey dc.ıl;ildi. Pismemiş et de diş
lerin arasında köse:e ı?ibl sert
lesiyordu. Şuto kudurmuş .ıı bi 
bir iki küfür •avurdu, Jan çadır
ları biran evvel toplatabilmek 
için işe müdahale etti. 

f Arkan ııarl 

Necip Fazıhn "Çerçeve,, sini okuke 
Bir haftadır elimde Neclp Fa

zıl Kısaküreğin •Çerçeve• si var; 
gazete sütun,armda seve seve 
okuyup geçt,ğim küçük edebi • 
yat örneklerini bir araya topla
yan bu büyük cildi bir baftad.ır 
yudwn yudum tadıyorum. 
•Çer~ve• de fikir, pıırlamasi

le söumesi bir olan bir şimşek; 
kel,me, tesir;ni isPp üzerinde 
gösteren ihtizazlı tarika; cüm • 
le , ruhu coşturan bır ahenktir. 
Bomba gibi patlıyan keıimeler 
vıır ki, kııt'i ve muayyen bir dil
şünccnin ifadesi olmamakla be
ra ber damarlarda münebbih te
siri yapı) or. Rızan tatiı bir mel
tem, bazan do hırslı bir kasırga 
gibi esen h:s ve muhayyile'niıı 
muhassalası dinamit cümleler 
v>r ki, dımağdan ziyade knibe 
işliyor: cÇerçeve. nin her par
çası bir şiir, bir manzumedir. 

* Necip Fazıl Kısaküreğin •Çer-
~eve• sini okurken Sinan Paşa
nın ı Tazarruatı• nı , Fuzulinin 
•Şikayetname• sini, Cenab Şaba
beddin:n •Evrakı eyyam. mı, 
YPkup .Kadrinin •Asasız ve 
abasız kaldım• mı, Nazım 
Hikmetle Falih Rıfkırun fık -
ralnrını Celaleddin Ezinenin 
seyahat notiarını hatırladım. 

Fikir ,.e düşünce ayrılığı -
nı bir yana bırakırsak, türkçe -
nin ahengini onlann üslubun • 
da buluruz; yalnız fasıl ve me
kanı başkodrr. Hepsinde ayni 
idd:a var: Edebiyatı musikileş
tirmck. 

Sinan Paşa nesrinin en nıüte
kamil delegesi Ahnıet II&şim 
nesir ve nazmı resimlcştirmek 
istemiş ve çok kere de muva(· 
fak oimuştu. Bunu yanlış sayan-

lar bulun~bilir, belki hakları da 
vardrr edebiyatı resimlcştirmeh; 
yanlıştır; fakat llişimi mcae!U; 

Şu, 
Gurubu hl'ln ile perverde ruh 

olan kuşlar 
Kızıl kamışlara yakut ana 

konmuşlar; 
Ufukta bir seri maktuu andıraıı 

.ııüne;ı 
Siikıitu gamla yem~ler ve şimdi 

doymuşlar! 
lltısralarile hatırlarsak, bu yaıı, 

hşm ue cüıel bir yaıı.lış oldu&u. 
JIU itiraf ederiz.. 

* 
Necip Fazılın tish'.ibu do bir 

hatadır. l\esır bir nota dcğildır, 
nota olmamalıdır. Fakat 1'ccip 
tazı! Kısa.ı..lirek •olmalıdır. di· 
yor ve edebıyatı nıuSlki yapıyor, 
l:lütün .Çerçeve• Allegro, An • 
danle Adacyo'siie bestelenmi, 
bir şiir, b.r manzum~dir ve b~
nun için de hatadır. Fakat Necıp 
Fazılın mesela: 

•Neslim ki, at nalı gü~ü~ me
cidiye devrinde anne su~~nu cm. 
miş ve mikrop yuvası kag~t para 
) ıllarmda tahrir vaz.felerı kara
lamıştır, astragan kalp.ak mev. 
&iminde düşünmeye, iotr şapk:ı 
hengamesinde ifade vc~mcye 
başlamıştır; Haiide Edıbı, ilh; 
gençlik rüyalarının semasıı;ıı be
zeliyen yıldız ınanzumelerınden 
biri olarak tanır• 

Cümlesini okuyunc~. bu hata. 
nın ne harikulade bir hata oldu
ğunu teslim ederiz. 

* Şubertl dinlcyemcdigiın za • 
man •Çerçeve• yi okuyacağım.. 

SELAMİ tzzET SEDES 

Hamalların hi- ı Denizde fırtına 
rikmiş paraları devam ediyor 

Liman İşletmesi Ve. 
kalete müracaat etti 
Rıhtım hamalları yeniden 11-

man:oar işletmesi umum müdür
lüitüne müracaat etmişler ve se
nele:denbeı:i biriken 16 bin li
ra kadar araba parası hisseleri
nin bir an evvel verilmesini is· 
!emişlerdir. 

Hama.Lar işsiz olduklarını ve 
bilhassa kıs mevsimi dolavısile 
fena vaziyette kaldıklıarını söy
lemişlerdir. Liman İsletmesi 

vaziyeti ikinci defa olarak Veka
lete yazmıştır. Vekaletten emir 
Pe!ir ge:.rnez Bankada bulunan 
pa:-alar hamallara da/ııtılacak
tır. 

-000>---

Bir adam so~akfii 
donarken kurtarıldı 

Fatihte Sekerci han:nda otu
ran Ha'H adında yaşlıca b:r ada
mın Fa:ihte Desterecıler soka • 
ğ•nda 7 numaralı evin Önünde 
düşüp kendinden j(Eçti!:i görUl
miıs ve yapılan tahkikatta so -
i(uktan .donmak üzere oldujtu an
laşılarak Cerrahpaşa hastahane
sine kaldır.!rnıştır. 

NEREDE 

BU REJİM?. 

Muhar~ir ve mebus Sadrf 
Ertem: •Ahlaksız bir rejim• 
ünvanlı baıınıakales:nde \!işe 
gelir sözler söylüyor. Makale
nin yalnız serlevhasını görmli' 
ve henüz içini okumallll1 hi.r 
arkadaş sordu: 

- Nerede bu ahlaksız re • 
jim?. 

Sussam bir türlil, söylesem 
bir türlü .• 

Yine ı!uramadım, boşbol!az
lığım tuttu. Aj;'Zundan kaçı • 
verdi: 

- Rejim YP.pılan yerde.. 
Cevabını verdim. 8ilıncm 

iyi y•ptım, bilmem fc....._, 
AYAKLI . 
-- - --
u:üTÜPIIANE 

• Alim, fazıl bir muharrir aJ'o 
kadastan bahsediliyordu. Os
man Cemal: 

- O, bir ayaklı lditüphane • 
dir, dedi •. 
İskender Fahreddin sordu: 
- O derece, demek?. 

Vapur seferleri in ti. 
zaroını ka) betti 

Karaden'z ve bilhassa Ak~e~fz. 
de çok şiddetli fırtınaltr hukurn 
sürmektedir. Vapur scfer:erı 
tiımamen intizamını kaybetmiş. 

tir. Karadenizden pazar ı?ün ii 
ııelecek olan Aksu vapuru buııün, 
Akdenizden pazartesi ııelecek 

Etrüsk vapuru yarın, yine Ak
denizdıen l{eçen cu:martesl 11.el • 
mesi icabeden Erzurum vapur.ı 
da varın limanımıza ııeleoekler· 
dir. 

Evvelki ııün Karaclenize ha.-o
ket eden Erej(:i vapuru boi(o.-
dan çıkamamış ve ııecevi bo
l!azda geçirdikter. sonra ancak 
sabah Karadenize açılabi.miştir, 

---<ıO>O---

Balık ihracatı arttı 
Balık f!atları son J(Ünlerde cü,.

rnüştür. Bir çift torik 100 kun·:
tan 6ü kuruşa inmiş: : r. ltalyar.
lar fazla mal almaktadırlar. Ev· 

velce mütemadiyen vapurl3rla sev. 
kiyat yaprıırken İtalyanlar şim. 
di trenle nakliyat yanmaktadır-. 
!ar. Fakat bu biraz pahalıya çık
maktadır. 

Osman Cemal ilave etti: 
- Evet, hatta 0 der< :e ki, 

herkes ondan kaçar. 
(Bu muhavere, az evvel .. kı>· 

nuşul•n. hayli uzunca mıına• 
kaş:ı edilen, Türkiyede nede.n 
kitap sntışı azdır, mes~l~sı· 
ni mü'cakip cereyan eınııştir.l 

GÜNÜNÜ 

GEÇiRiyOR 
·-------

rstlrri • Şehir tiyatrosu ar 1 
. ~11' 

ma~larınuı a~ıı~ındaıı ş.1.a • 
yel ediliyordu. 'fiyaıro ış.rrj. 

k . k c bır arka· ' D"' ya mdao va ·ı . -.aş, 
sahnemizin haJ.ik9 ıcn hır Var. 
lığı mcsabesiııde oın,~ ... hcnüı 
birkrç senedir ~or uı:ilnıüı 

· dıı:• ucrcr · ccııç bir kızı:: aı ı ifşa 
ediverdi, 

Bü!ün arkadaşlar hep bir n• 
ğızdan: 

_ Vah, vahı bastırdılar. 
Sonra sordular: 
_ Peki, nasıl geçiııiyor? 
- Geçinmiyor .. 
_ Ya, ne >:a~ıYll'??. 
- Gün geçırıyor, yakınd• 

bir başka iş bulacak.. 

A. şEJ{İP 

, 

' 
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Londra, 8 (A. A.) - Reuter A· 
ıansının diplomatu: ınufıabıri i"i 
haber alan mahfillere atfen Ci
ano - Csakv müliikatının resmi 
bir .ıı:ksü,ö.mel yapmamış oldu
ihınu bununla beraber efkarıu -
ınumivenin Balkanlarda sulhün 
muhafazası kn her iki nazır ta
rafından vaki olacak hareketle
rin İruıiliz hükumetince tama -
ııncn tasvib edilece~ merkezinde 
bulunduğunu kavdetmektedir. 

Roma, 8 (A. A.) - Kont Çiano 

bu gere Venedikden avrıhtııştır 
Kont Csaky, ııara kadar kend·
sine refakat etml~ ve ıtarda da 
bir kac dakika kendisile ıtörüs -
nıü•tür. 

Venedik, 8 (A. A.) - kont 
CsakV· şimali İtalya üzerinde bir 
cevelan yapmak üzere bu sabah 
tavvare ile Venedi:tten hareket 
etmisL·T, Nazır, öğleden sonra 
dönecek ve bu ,gece VEntdikten 
Budapeste~ hartk~t ı•de~~tir. 

Zelzele mıntakasında. 
sarsıntı devam ediyor 

1 

B~tarafı l inci satıfada) 
zı vollar kapanmıstır. Fe:.iket -
zedelerin başka şehirlere nakL· 
devam ediyor. Burada zeminiik· 
1-er ve ba~aka:ıar inşa edild . 
Kızılay hastahanesi faaliyetir.e 
devam edıvor. 

den beri burada hiç bir ıelzele 
kavdolunmamıslır. Haı,.;arın 
yağışlı bulunmasına raı'i~n y~r
dım ekipleri durmaksızıQ çalıs
ınal<tadırlar. E;;r bel dai!tıın kl· 
palı bu:unuşu erzak ve saıı:e nak· 
livatını .l!Üclestirmektedir. Yai· 
~ız . Asarcık'dan 7 haVViıı yük-
u yıyecek ve giyecek esYası ge
lebi.lmi.•tır. 

1 

Erzurum, 8 (lKDAM) - Son 
24 sa.ıtt zarfında vilayetimiz böl
ıtcsinde üç yer sarsıntısı olmuş
tur. İki ve üç ikinc kanun 940 
ıtünleri burada kırk sekiz saat 
devam <.-<len ve saniyede on beş 
:ınetre sür'atle cenubu garbiden 
esen şiddetli bir fırtına o.mus -
tur. Bu sebeple civar vilayetler
le tel,graf muhaberatı inkıtaa uiı- · 
~aınıstır. Sehir içinde dört evın 
ı;&tısı ucmuı; ve bir çatıdan dü
~n ~ le':'ha orman memurların· 

Amasya, 8 (A. A.) - İ'elaket
zedelerin kar ve soltuktan ko
runma iS:erme bul!Ün de devam 
edilm·s. Hemşire köyünde evvel
ce kısmen i=ap olan evlerden ı 
on ikisi iskana kabil bir lıaıe ııe
tiril<:rek ür yüz yirmi dört nü· 
fusu bu evlere ve mütebaltisi de 

an bırının ölümüne SEobep ol -
lllustur. 

Üç ıtünclenberi devamlı bir su· 
h.:ıte v~ğmakta olan karın kalın-

halkın Yardımı ile Y•ııtınlan 
zeminliklere verlcstirilınistir. 
ımuk köyünde on zeminlik yaP
tı.-ulmıs ve halk buralara ~erUrs
tırilmiştir. Bu köylerde açıkta 
kalan bir vatandaş bıra~arnıs
tır. , ellı altı santimetıoeve balii!: 

~-ln~ştur. Bu yüzden ve yollar
lt~ı arızadan dolayı bu avın i
~~ndenberi tren münakalatı d~ 

ıtaa Ui!:ramıştır ı 
Ma.batya, 8 (A. A.) - li':r2; 11can-

. dan şehrimize 23 hanelilt 92 ııü· 
fus gelmiştir. Bu fel~etzede 
1tardeseriıniz sıhhi kor~a ted· 1 
birl~i hazrı.lanan ev~ yerle$'" .ı . . -

eeıu:~· 8 (A. A. )- Dün~ 
d ıın. zde iki saniye devam e
et hafif bir zelzele olmustur. 
. nebolu. 8 (A. A.) - Bu.l!ün 

bırı 10.48 de di"-i 11 30 da ol 
inak - · . ~-- · uzere iki hareketiarz ol -
ınustur. 

Cumartesi !!ecesi Amasvada sa· 
~ 23.20 de hafif ve pazar saba· 

3.50 de oldukca şiddetli iki 
Yi!r sarsıntısı olınustur. 

Am.asva, 8 fA. A.) - Perşem
~ aksamı şehrimizde saat yU-mi 
uçt: arka arkaya hafif iki sar -
~ ı olınustur. Gümüs hacı kö
dıet~ ~ on kırkta oldukca si_d- j 
lI 1 zelzele hisseclilm'ştır. 

asarat Yoktur .• 

61~:rk4'Z hükıimet doktoru dört 
ka t\"<? memuru ile fe:aket mınta
t • s~~a calı=a.ktadır. Vilaye-
ıınızın muhtelif mıntakakırın -

<lak' f 
11 

1 elakel?edeleri kar ve so -
uktan muhafaza '.cin zeminlikler 

va.,tırı:makltdır. Dun k<>ndilcri
ne 500 kilQ zevtin 500 kilo ek
:tnek .. . . 1 k Pondeı-ılmi<tir Amasva ha -
~ tarafından felaketzedelere da-

Mmak üze:e 20 cuval un. bir 
sandık s~ker. 300 kilo b11'ınır. 747 
Parca muhtelif yen' ,givi'erok 
esva ilP 2737 lira para yardımı 
Yanılmıstır. 

$. Karahis:ır, 8 (A. A.) - Dün-

tirilmişier:l."r. 
İzmir, 8 (A. A.) - b~'n ve 

evvelki -ünkü trenlerle Et"rİJI· 
can felaketzedelerinden s yaralı 
sehrill\İ.ze ııelmi< ve hıısta · olan· 
!arı İzmir hastahanelerıne tak· 
s·~ olunmuştur._ Bunla.ıd3n dör -
du de İzmi:$~ı a~raıı.:.rının 
yanlarına ııiımıslerdır. 

İa•e ve tedavileri bijviil< bir 
refkatle temin edilen f~ıa.tcetze
d<!lere her türlü dikkat ve ihli· 
mam l!Öster'iınektedir. 

Mersin. B(A. A.) - Ze~~ele mııı
ta~asından dün. virnü b~s ve bu 
ıı~.ın. d<! 51 ki•ıhk ıkı kafile se~
rı~ıze ırelmishr._ ~u kardesler'
m~z halkevinde ıstırahatııırııı t,... 
ının e-dildikten "?"ra C\o)ert mi· 
safır edilm·cl•rdır. İki lı;fif vP• 
ralı d~ hastah•neve "a• ,.,ıını<
tı;._ . Gelmek üıeN' bu!~~;n 183 
kısılık diıter bır kafi!~ ·cin de 
her tür:ü tedbir alınmııtı~. . 

Saınsun, 8 (A. A.) ..._ frıin
candan schr:mi7.c ~elikct,,,de
aıl~ ka!ilelerı ııelmege ba;lamıs
tır. 

Bunlardan yardıma ııı btac o
lanhr, mi'li va_rdım koaı-~tesi ta
~afınd ,, misrfırhaneve ıınarak 
jshtahatleri temin oıı: ustur. 
stivenler de akraba!;;l'J ~ nez-

dlerine verlestiri:mekt"' n 
-.ır. 

Yardım faa_li.yeti devam. ediyor 
(Baş tarnfı 1 ıncide) nasız hassasvetı, tcsaıı··dü• ar-

kı bevanatt:ı bulunmustur: ZEl!ii(i vahdeti iftihaıı u J<arşı-
cİs_tanbul'un yaplıi!ı yardımı la.nacak derecede büvilJta ve em-

h~rgun parca parca yazıvoruz. 1llYet vericıdır. 
Bu Yardımın yekununu rnP.mle- ~usevi vatandaslan da vüs'-
ltete bildinrek zamanı her.üz gel- at Ve iktidarları nisbe~ızde ken-
tnemlstir. Çünkü gerek aynen ve dt.:<iklerinden alaka ve : vahişle 
~c•ek nakd~n yaoılm~kta ol3 n bu Yardıma kosmuslar 

8 
· b. 

\ard. un'l-ar henüz devam etmek· unsurdan ızeri kat- ve lı1 ıcd ır ted . . .. ~•ıamıs ar ır. 
ır. Bu ıtıba:· la dun ak~am.1 Bunu bu şekilde tasr'i~ ·va-

tadar. olan ,-ekunu verebilır"!'· zife telakki ederim.. etınevı 
1 •kdı vardım yekunu 58.6.9~8 DÜNKÜ GELEN 
ıraaır, Ve bu miktar buıı;un ta· 'l'AYYAR~,4,.I)JAN 

iamen Ankarada Merkez M.illi Bir bucuk ton ec ~ . , · 

d ardım Komitesi emrine g<>n • ham·l 1,n bir A1m za~ı tıbbı\eyı 
erılmıştir d .. ı o " an tavvaresı 
A • un akşam saat 16,10 Ycş 1-

fe'" Yııca 115.487 parc;a e~ya. köve gc nıistir. da 
ne ak~tzedeleı·e yaravac~k mule· Alnı.an Kızılhacı ' gelen 
:v vvı eşyayı iht va eder. 107 bal· tavvare Kızılay müııı 1"ıferi ve i:; 465 loo kumaş, epeyce :nıl<- N'tnan ı;ı:Careti meııı essırı tara-
h· da eczavi tıbbiye ve yine mu· fından karşılarunış, ll_r~a !ar bo-
r~ır veklın tutan erzak teber· şaltılınıştır. ilaç 
~ n _ılın.ıştır. Bunlar da mcrke- Yarın bir tayyareıı h· 
RÖnJ~zum ıtösterdif(i mahallere rimize ııeleceıti anJ~tı dahr r 

.. c~ılineJ<tetlir. Di - taraftan K $ıJınış 1 
• • 

1311tun ekal.ivetlere ınensuP ,ger .. . ~abiil< fabrı-
Vatandasıar da dahil oldu;iıı hal- kasının ba~ı, m~hı.ın ıesisatını 
de lstanbul h Ik f 1• ketze • Vaoan tnıııl z şırkeu .. Başve-d 1.- a ırun e a k. 1 .. r t .~ erı. 

e"""e Ya:.d . . .. te d "i ıe- a e. te mu acaa ~er k muhte -h· -.. un ıçın ııos r ı,. lıf k. e 
ı '*'Uk umumidir. Felh.ket kar· ınşaat m~~ ı~e v~ ıevazımını 
1~~nda Türk c:i.miasırun ııayran- rneccane.n _hu~uT?eliıııiı" vere-
._. .karşılan~"ak olan bu istıS· ceklerın.ı bildirm.iş~ctit· 

• 

Finlandiya har· • 
l 

Garp cephesinde mü
him harekat yok 

Londra, 8 (A.A.) - 1940 yılı
nın ilk yedi ıtünü zarfında yal
nız bir tek İngiliz vapuru bat -
mıştır. 

Bu haber İngiliz efkarı umumi
yesi tarafından derın .bir mem -
nuniyetle karşılanmış ve Bahri
ye Nezaretinin dii;;man denizal
tılarile mıkna:ıslı maynlarına 

karsı aldığı tedbirlerin fevkalade 
müessir olduıtuna bir delil ola -
rak telakki edilmiştir. 

P;,·:s. 8 (A.A.) - Fransız ·bü
yük umumi karargahının tebli
ği: 

Cephenin her taraf nda gece 
sükün içinde ııccmiştir. Vosges
lerin g:rbindeki mıntakada ke~if 
kollarının faaliyetleri görhlıııüş
tür. 

Türk. Fransız ticaret 
anlaşması imza edildi 

Paris, 8 (A.A.) - Havas bildi
riyor: 

Türkiye Hariciye Vekaleti u- , 
mumi Ki.t!bi NumanMenemenci-

1 

oğlunun iştirakile Londra ve 
Pariste yapılan müzakereler neti
cesinde buı;ün öğleden sonra 
Fransa Har;ciye Nezaretinde Tür 
kiye, Fransa ve İngiltere arasın-
da iktısadi ve mali mahiyette 
muhtlif anlaşmalar imza edi -
miştir. Kardeş İran 

Nazırlarının 

Tayyar'da kara
ya oturdu 
Baştarafı 1 inci ,a ~tada) 

bal"":ı.r ve makine dairesıne su dol
muslur. Vapu:-un kurtarılması
na çalışmak üzere ,gıden Alem· 
dar tahlisiye ı:eınisi buı:ün vak'a 
yerine varmış olacaktır. 
E~rüsk vapuru tarafından Tır- ı 

handan aklarmn edilen yolcular- / 
dan İskendnuna ve difer 2şağı 
iske:elcrn gidecekler . Alanyaya 
cıkarıimıslardır. Etrüsk vapuru 
dün İzmire va:mıslır. Yarın li
manımıza gelecektir. 
Tırhan vapuru, nıalı'.ım oldul'ıu 

üzere, Alman yada inşa edi lmis ve 
geçen yıl içinde mem'ekefünize 
~dmişli. Vapur 1 milvon 200 b n 
lirava mal olmuştur. Deniı Yol
lan idaresi vapuru diğerleri ,gibi 
siııorta eltiron ş, y .nız kendi 
d1lıili sigortasını ı:örmemistir. 
İdcre !\er sene blançosundan va
ourların tonajına göre yüzde bir 
nisbelinde bir para ayırarak bu
nu gemilerin s· gorla primi ola
rak saklamakt~d:r. Fakat sene-

' l€;denberi toplanan bu paranın 
yekünu ancak 200 bin lira ka· 
dardır. 

Bu anaşmaların mevzuu, İngil
tere, Fransa ve Türkiye arasın -
da teati edJmi.ş olan iktısdi esas· I 
ıarın genişletilmesidir. lı feberrüf eri 

1 
SEYLAP Saray erkanı ve Nazır

Yeni gem!l .. rin s:C~ru-ta edil
memiş olması her tarafta hayret-

1 
le karşılr..nmakladır. Eski ı:?<."m.· 
!er için siııorla kumpanyaları faz
la ~r.ın isledikleri halde yeı.; ge
rni!er için bu pr m çok azdır. Bu-

(Baş tarafı 1 incide) 
dii!erlnl de seller sürükliyerek 
boğm~tur. Yaıtmur Bornovada 
da haylı zarar vermiştir. Bir kı
s.m duvarları yıkılan 6 ev bir ka
za vukuuna meydan vermemek 
lçin tamamen tahliye edilmiştir. 

Turanda bir eve yıldırım isa

bet ederek elektrik tesisatını boz ı 
muştur. Nüfus zayitt: yoktur. 

Dün geceki yangın 
Bu gece saat 1,30 da Ahırka -

pıda şiddetli bir yangın olmuş 

bu yang.n neticesi üç ev tama -
men civarındakiler de kısmen 

yandıktan sonra i lfaiyenin yetiş
mesile söndürülmüştür. 

CEPHELERDE 

VAZİYET 

Garp cephesinde keşif kol
ları faaliyeti ile topçu ateşle
ri geçeıı ;;ünlere rusbetle bi • 
raz fazla olmuş, Alman ve in
g!.fü faY! arderinin knrşıh!t
lı keşif uçuşları, bavaiarm faz· 
laca fı.rtmalı, fena olmasından, 
mayn ve tahtelbahir harbi gi· 
bi geniş tarzda ynpılamam.ıt
tır. 

Finlandiya cephesine ait ha· 
rekiitta Sovyet tebliğleri, ha • 
vaiarın fena ve fırtınalı olma· 
sı hasehile karada ve havada 
mühim hareketler ). :ıpıJaw.a• 
dığını hildiriyor. 

FİNLERE ------- -
YARDIM İŞİ 

İsveç, J:l}.Jrveç, Danimorka
dan silah, gönüllü, mühimmat, 
erzak yardımları devam edi • 
yor. Gönüllülere İsveç Gene
rallerinden birisi kumanda 
clnıcktedir. Bununla beraber 
Almanyadan, bilhassa İngil
tere ve Fransa, Amerika yar· 
damlarına vasıta olmamaiarı 
hususunda bu bitaraf memle
ketlerin tehditlerinin şiddet • 
lendirildiği görülmektedir. 

İSTİFA EDEN 

NAZIRLAR 

İııgilt~rede bazı nazırlann, 
bilhassa Harbiye Na.ırın.ı.n 

lar biner ı iyal verdiler 
Ankara, 8 (A.A.) - Tahran -

dan bildiri:diğ.ne göre, nezaret
ler arasında Anadolu felaketze
delerine yard•m için iane toplan
maya başlanmış ve ilk olarak 
Başvekil ile vezirler heyeti sa -
ray nazırı ve sarav erkanı biner 
Riyal teberrü eylemıskrdir. 

L:ındra, 8 (A.A.) - Royter A-
jansı bildiriyor: · 

Bomeey'dan bildirildij:iine gö
re, Ankara radyosunun İngiliz
ce ve ordu i.sanile Hindis.ana 
mahsus olarak Anad-Olu zelzele
si loakk.nda yaptığı hususi neş
riyat H:nt radyosu tarafından a
l:nm!ş ve ·bütün Hint istasyonla
rı taraf;ndan memlekete yayıl
mıştır. 

istifası, muharip, bitaraf bü -
tün memleketler ı:azetelerinde 
mühim bir mesele oldu. Der bi· 
ri bJ;şkn tiirlü tefsirde bulunu
yırrlar. İtalya gazeteleri, mall 
darlıkların istifaya sebep oldu
ğunu yazıyorlar. in[''tere, 
Fransa gazeteleri de istifanın 
harp i~:n h<'Thangi tebeddül.Ü 
iıade edemiyeceğini anlatı • 
yorlar. istifanın hskiki sebep
lerinin, askeri sırlar arasında 
k:ı.lacağı söylenebilir. 

BALKANLARDA 

VAZİl:ET ---·-
Macar Hariciye Nazırının 

Venedi.l< mülfıkatı bütün mem
leketkrı alakadar eyledi. Ro· 
manyS\ Hariciye Nazırının Ro· 
maya gideceğine ait haberler 
vardır. Bununla beraber, her 
memleketin gazetesi, bu hadi
&eıPri );endi siyasetlerine, 
menfaatlerine göre tefsir eyle
mektedir. Hiıdiseleriıı inkişa • 
.ını beklemek icap ediyor. 

JAPONYA ----
SOVYETLEC 

Japonyada General Abe ka
binesinin istifa edeceğine dair 
bazı haberler vardır. Yine Ja· 
ponya kabinesinin l\foskova
ya c'>ııderdiği ticaret beyeti 
sefiri l\I. Toğo riyasetinde mü
zakerelere başlamıştır. 

HAMİT NURİ ffiMAK 

ı?Ün bu yüzden 1 miiyon 200 bin 
liralık bir servet kaybo.m~ gi· 
bidir. 

Dit;er taraftan Deniz Yolları 1-
daresin.:n Tayyar vapuru da İm
roza giderken evvelki ı:rce yarı
sından sonra saat ikide Gelibolu 
civarında ka:aya oturmuştur. 

Kaza Ge.ibolu iskelesine yakın 
çakıll k cir sahilde oturmuştur. 

Vaourun fırtına yüzünden ka
ra va oturdul!u sanılmaktadır. 
Kaotan kendi kend ni kurtar -
mak için dün sabaha kadar uj!:
rasmış, muvaffak olamadıltın -
dan limanımızdan imdat istemiş
tir. Bunun üzeı·ine ııemi kurtar
ma şirketinin Sa.cos taliisiye ııe
misi vak'a verine !!itmiştir. Sa
adet vapuru da Tavya-rın yolcu
kırını almak üzere dün sabah 
Geliboluya ,gönderilmiştir. Sa
adet 4'apuru yolcuları alarak yer
lerine gölü;·ecekt r. 

Dün gelenler 
(Baş tarafı 1 incide) 

nn ıaşe ve ibatelerir.e talısis olu· 
nacakt.r. 
Şımdiye kadar ııelen feliiket

zedeler,den 300 kişil.k obir grup ta 
Kad,koy yardım kom:tesi tara • 
fın<i.an ı:iydırilip yedirildikten 

sonra !star.bula ~eçirilmişlerdir. 
Bunlar; Kızılay tardından ha

zırlanan Sirkecide cüyük bir •mi ı 
safirhane• ye yerleştir:lmişler
dir. Dün gelen kafıleden de bazı
ları bu misafirhaneye naklolun
muşlardır. 

VALİNİN MİSAFİRHANEDEKİ J 
TEFTİŞ 

Büyük komitP reisi ve Vali ve 
belediye reisimiz Lütfi K.rdar 
dün yanında muavini Haluk Ni- ı 
hal, K•zılay İstanbul milrr.ess:li 
ve d:iier komite azaları oldu;iıı 
halde bu misafirhaneye giderek 1 
tefn•!e bulunmus ve feJ.aketzede
vatandaşların htar.bul şehri na- ; 
mına hatırlarını sormu~tur. 

Çemberlayn'ın 
nutku 
(Baş tarafı 1 incide) 

lannda ve terfi ve tayinlerinde 
hiçbir dejtisiklilti intaç etmiye
ceği hakkında Çemberlayn'den 
teminat islemek niyEtinde ol -
duklarını söylemiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Hore Be
lisha, parlamento ananesine uy
gun olarak, Salı ıtünü Avam Ka
maras.nda mutat istizah ve ce
vaplarından sonra cŞahsi mahi
yette• bir beyanaL yapacaktır. 

Ona evveli tra.mVQda rasta-eld..im. 
Kapulau lçe.riyc tciru clrmca biauıa 
g-u;ıJeri üz.erine çekli. o ne dilber k&· 
d.ıollı. Uz.un boy_ Bembeyaz bir vu.
cuL. l.'ef.1 &ö&J.er- iru.a.n. 71iau.ııe t...k
ınağa cesare' edeml.)'ord.u. İlk bakq
t.a ~ık o.l.dufu.mu. Mlylcmek faıladtr 
deiU miT 

hkal benim de çolı: fena bir labl-
alim vardu. llOyle cU.Zel bir bdını 
C'i>rü.r &"0rmez btJ(;CanWa. ını.. bozu. -
mıi. ljqlriT0 keudi.lnl CÜ2CI l'U. ienndl 
isLe.rkeJJ C"arip h.ı.rckeıJer rıpanm. 

O&.a.cak bu. ya_ Bu.ıü..n biç de be7e-
canlan.m;ıdıuı. GOzlerım karann&dL 
rtuüm kıı.umadı. &zan tali İml&lla 
7ardım eder derler .. Y&JUmda bir bot 
7U açıldı. 

Böyle süel bdma 
lkra.nı c~nıe.L. Tıklım tıklım dolu olan 
tramvayda. erkekler blrer sal oldu -
lar .. Sevc-Jlme 701 açlıla.ı' ve beııbD 
)'auUDa &'~huesi.nl kola1latb.rdılar-

Sev1"Uim yanıma ıel.irken tramYaJ 
blrden1.1ire dw-d.u ve bi,ue de &7ail· 
ma bastı. 

- Afted • iniz efeadlm. A7aiııtı· 
ıta b1st.ım &wba.. &ahatsu •'madınıı 

7a.. 
- Aman efendim. dedim.. isıaı

fıınıllah.. 

Baibııl clbl eeneıa aeılda... s.ma.. 
Nasll olda. Ne ııoyledim. O ne decll 

bllml7orum. Kendime a:eJd,Jlm u- ı 
maıı Rvı1Ulm kolam.da Pa.rko&ele et .. 
rb'ordııua. 

Siz nasıJ bil ıtialerlmQ ... ıa..a-... 
Ben de bu ite ha7ret eUhn.. Dotruaa 
7•- Bu kadar Doajua.n. olcl&ıiu.mu. Jua .. 
d..ın: bile bllmi.7ordu.m.. 

Parkok!lde ıecWL. lollk. D&1111 el.
tik ve Dilıa1 et &)'rılılık. 

Hu a:eçeıı dakik& lı:adma bin• da
ha &tık olmıqlum. AJ"rılırken ı:ozle
rimln ,.aşardı.Cwı •e boi::.u.ma kadar 
bir fe7ln Cel•P tık11.11dıi1.1U bluelUm. 

Sevı;Uim ertesi &"ün 71.De seıeeek 

ve beni Park.ot.elde bekll.rec ktL Fa· 
ka ı. ben o saate kadar nasıl ta.bam ... 
müJ edebUecektlm. D:ık.kalar bir &• 

sırdan daha uzun ıetlJ'ordaı.. 

Hem ~lcrlmi 7ap.ırun hem de 07a .. 
tanırım- diye 7auhaueye &eldlm. 
Telefon ederken onun rü-ıel rOzlerl
nl görüyor; hesaplara bakarken onua 
me\'zun vücudüni.1 ca.nlandJrlJ'or. ka
taloklan cevirlrken hep onu sörür 
c-lbl oJuyordwn. 

Nihayet dakikalar ı-ellp ceotl ve 
ben.. Sevı-Uime biran evvel kavut· 
mak lçi..n bir otomoblle atladlm.. Kup. 
rüden ı-eçerken önüm.illede o kadar 
fok ı.n.mva;r; otobib. kamyon, kam ... 
7onet diılliyordu ki.~ 

Biraz fazlaca bekledlt. Canoa mut .. 
lılt SJltılmıştL Gözlcrlm saatte.. 

- Eyvah- Diyordum .. Ya ,-ldene
Köpriıdekl ııılantıdaıa kartıılıu 

karlalmaa.. 

- Aman- Dedlm .. Sür'aUe.. 
Tam Şlfhane 7okıqunu eılı:ark .. 

•ofôr bir cocuh çarpıp 7ere düşür. 
mts mi? 

- Eyvah çocuk öldü ıallba.. 

Dcmlıe ltalmadı, ""-ilam olomo· 
bU altından cıktı amma. Polisler de 
7akamaa 7apqlL Şoför maznnn beıı 
phll.. 

Uzatmıyayım_ Blzim. 0 ıünkü n.n .. 
devüyu kaybeUıll. 

ErtesL ı-ün yazıhaneye ı-cllnce .. 
Blr mektup... Sevctlfm sitem ediyor 
ve bir başka ırün için raadevü verl
yordn. 

Otomobilden afzım ıandıtı için bn 
sefer erken yol:ı tıktım ve tramvaya 
bindim. O c-ün de tnıııvaı yoldan 
çıkm:ı'Z mı! 

Ondan sonr:ı sevı-Ulmdcn bir mek· 
top d:ıh:ı .. 

Ücünell randevU .. Fakat o ırtln da· 
ha büyük bir drrt cıktı. ŞlddrUI lo
dostan vapurlar Qlemedl Ye ben Ka· 
dıköyünde kaldım. 

Ondan ııoııra da sevı:Wml lı:aJbel
tlm. 

" • 
1 
r 

verdirm~leri muhtemeldir. 
Helsink~ 8 (A.A.) - Finlan • 

diya harbi hakkında neşrolunan 
uzun telgraflar Rus ordusunun 
çok zayif olduıtunu anl&tmakta
dır. 

Raatadeki Finlandiya zaferi 
hak.kında gelen tafsil.3t Finlandi· 
yalıların büvük bir zafer kazan· 
dıklarını teyit etmektedir. Bu m:o 
takadaki Rus kuvayl asliyesine 
imha edilmiş nazarile bakılmak
tadır. Muharebe sahası tcm'zlen
dikçe ganimet miktarı da her &a· 
at artmaktadır. 

Mecaa.a hlkbesla.l dwlerı..~a stil .. 
m111ıum. Şımdl b-.UDd.a- bıçar• 

Mecnuna tamamen tıak \·eri) urcıwn.. 
Aradan &J'la.r ceçlL Scvc.J.im.i u. .. 

nallum. mu.. Aila .. Her C"eçen gu.a 
aşltwu bir k&l el.ah.. artırıyordu. lıa• 
lu..ki bir mecnUJUL cioıımw;Lwn. IJ.cr 
7erde onda!' hahıı;edl,J"or we her &11. 

OJJ.uıı ha.yaU He 7ao17ordu.m. 
lf.u. ._kim arLlk .b.MiLalık lıa..llne l'Cl• 

mLtLi. llaalal.ı.im da careal ev leıı.mck 
lmi.ı;.. boka.ki&, l'ead.i.iina yerlerde, b.a· 
loJ.arda, t.edansan.la.r~ su.varelı·rd.e 
onun ~lbl cıuel bir lı:adın bulamı • 
ıordum.. Nihayet ne oluna obun de• 
dim. ve anneme aalahiyeli. va.su. ver• 
dim. O bana cıuu bir ev 11:.uı bıı.t&
ca.klı. 

Bir a:W. aıuıem böJle ulr lua bııl· 
duiwıu aö7lecl&... Gormek an.DSuaa 
bile cöslennedlm. (Peki) dedim. 

Derlı&l nlkilı meraslml ha:urlı.kla. 
n başladı. llrlU>lakbcl •evc.mlıı ııl· 
zünii cörmlye bile luzum cormu.yor
du.m. Annem bea.lm resm.mt ona ro .. 
t.unı.utıı için o ela ..... ıaa bel koca • 
sını ı:allb& ı:önnelı: lalemlıordll. 

Nlll&)'el ı:unter ı:eldl. Davellıeler 

b&sWU. llea de aleUl.sııl bir çeleıılı: U
ıurlala.ralı: nl.ülı dalrCl&lle 1:1111111. O· 
tuıılllk.. llils&al.bel zevcem. henu.a set• 
me.mlfU. DaveUUu bu. mem'•t b..Mll· 
IOJ'I 1.ebrlk ediyor Ye bana ııaıulellet 
temeıuıl edborlaı'dı. 

4undea ıu.n &lı:lıtuwı - rar
kmcla bile dqlldl. 

Ba eaı.ııda ikinci bir daveill cra" 
daha celdl. Oıılaruı nl.ülu da.lıa ev• 
Yel 1llt1f. Bwılar da kim... Der.kea.. 
Blrdeablre lı:apulaıı lııerl7e kim ıiru 
b<ieıılrslnb. 

Sevı:Ulm. Evel.. TA, kendisi.. Bq. 
1ı:a bir erkelin kolıında de&U mlT Ba· 
•ım doadii. Gözlerim lı:arardı. Falı:al 
kendimi &oparladıDL Cunkü bu. an .. 
da &D.Dcm kolumu çekerek müstakbel 
•evce.mi la.kd.Lm edeeetınl so1l117or
du. 

Bu dakika eıldırmad.ıtıma hll1 
hayrel ediJ'orum Annem.: Gel- Der .. 
ken neden kolundan sıyrılıp kaçma .. 
dun. Netten .• Bu felilei llarıısında 
avu ans batLnD&dım.. Ciödcrlml ka· 
P&dım. kendi.mi lla7bederken annem: 

- İşte.. Dl10rdu. Guzcl dciil mlT 
Ba1ahnızın sonuna kacLt..r mes'ut o• 
Juo.ıu.. 

- EveL Teşekkür ederlm anne .. 
Dl7ebUdlm amma.. İdam sehpasına 
ıldtD bir mabkiım rlbl ııtrlyordunı. 
bu esnada llcalı: bir el ellınl tulla. 
Gözlerlml achlmı uman .. 

Arlık aöyllnmlıcc•cln:.. Dilim ta. 
tutmuş. be7eca.ndau tlrtlr titriyordum. 
N"lha7et •evsllime ll&vufmu,tum.. 

Merulmden sonra kanın boynuma 
Dnlırken llulatıma fwldı:rordu. 

- Nihayet nndeYlt7e cdeblldlıı.. 
Amma pek ı:ee-

BAKİ CELEBİOGLU 

Kıymetli Üstad Hulu· 
si) i de kaybettik 

Artık verme:rlnce maba.L. diye h•· 
J'tflaıuyordam. Se•ctllm ette rtt,a ... 
ma cfrll'or. sündüs ba7allmdea eak· 
mQ'orda. Metene Atık olmak •e ber .. 
Mt ,,.J'Jllı,_ Eak1 ·e•a•dı Luli u. 

Memleketimizin nad:r yetiş • 
tirdiği vazı san'atkiırlarımızdan 
hattat Huliı.si dün hayata gözle
rini yummuştur, Uzun seneler 
memleket irfan ve san'•t alemin• 
de eşsiz ve bedii eserlerıle ı~ · 
mayüz ederek yazı saıı'alım'zde 
büyük ·l:ir boşluk do!Jurn,uş o
lan merhum Iaulet ve yüksek 
ahlaki meziyetlerıle de tanınmış 
ve sevilınış ıdi. Sultan SeLm ca
r.uınde ve medresetulhattatinde, 
DarüşşaiakaLia hususi muallim -
Lklerile elli yılı mütecavız bir 
zaman hizmetleri dokunmuş ve 
·bırQOk rntandaşlar yetiştinni~ 
en son Türbeler mü!ettışliğinde 
çalışmıştır. Cenazesi bugün Çar
şambadaki evinden kaldırılarak 
ııamazı. öğ_le namaz:nı müteakip 
Fatih camıınde kılınacak ve E
dırnekapıdaki aile makberine 
d_efnedılecektir. Tanrıdan malt • 
f~ret nivaz eder, kederdide aile-l sıne baş sağbıtı dileriz. 
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Venedik müzakere
lerinin ehemmiyeti 

(BQf tcrajı 1 incide/ 1 
bnr olaeaktır. Dediğimi% gibi n
gıltcre ve Fransanın it"lyadan 
bir iotekkri yoktur; müttefik • 
lcrıe iıalya arasındaki dava, i
talyaıım talepkrinden ileri ıı:el
ınektedir. Keudi evi yangın ve· 
ya soycuıı tehlikesine manız ka
lan bir adamın, ko1l4asunun 
l>ahçe>inden bir parça toprak ve 
b.rkaç aI:aç istemekte ıuan ma
nasız olur. l\ln.>01.nı gıbi realist 
bir devlet adamından bu mana· 
sızlık bekle ne mez. 

C.t.l;.r.ıfya, siyaset, sevkttice • 
yi~ ve llalyanuı hakiki menfa • 
atıcri ile aklı seum, ıı.alya için 
ne, b?rpt""" ('e'l'tnenligl" VP ko
müni<lıige moi;IUp çıkmastnı a
ırurdır. Zavahıre ragmen ltal -
yanın vaziyeti 1914 oekiuden hi~ 
de (arklı değildir. 

.lnacaristana ı;eliııce, bu deviet 
de, ltalya gıhi Cermen, komünist 
ve sıa v teıııikelerıne maruzdur; 
hatta l!alyadan daha fazla tehdıt 
alıwda ve tehlikededir. Buyük 
Uarpte, Slav &e1.İ Macar ovalan· 
na ınmek istedıği zaman Macar
l~r hil:Un varlJ..laı-.k h.np et · 
mi~lerdi . O zaman, bir 1'ürk ko
lordı.u.u da l\lacarlara yardım e· 
der~k Ga.li~yaüaki ı:us a,,.ınları 
tlurdt·rwmu ıu. liug(jn Sovyct 
Ru.'y a, o uman o kaoar şıodetle 
müdaıaa edilen yerlere yerleş
mış ve Kuilordu, yalnız Slavlı
gı dc:ğil kouıünizıni de l\Iacar 
hmıuuuna getirm.~lir. Bugüııkii 

ve İnıiJtere ile Framaya kal1I 
ciriştiği harpten kurtulmadıkça 
Macaristan ve İtalya ile d06t 
ı:eçinmek mecburiyetinde bulun· 
duğu için, İtalya ve Macariıta • 
nın bucünkli siyasetine, zahiren 
de&;lse bile, için için memnun ve 
müzahirdir. 

it:ılya, l'rt:ıcaristanl:ı Yugoslav
ya ve Romanyayı anlPştırmap 
muvaffak olduru takdirde, Av -
rupanın cenubu şarkisinde, Sov
ıetıere ve komünizme ka~şı kuv· ı 
vctli bir blok te~kil edebilir. O 
zaman, Macarishından emin o· 
lan Romanya, Besarabya mese· 
lesinde, Sovyet Rusyaya daha iyi 
mnkAvemr,t gö~t .. ~mek imkanı
nı bulur. 

Bugün, İtalya ile Macarist~n 
Balkanlar ve etrafında harbe ve 
konıünistliğe knşı biT set teş
kil etmek istemekle şulha, sü -
kuna ve medeniyete hizmet edi
yorlar. Şimdilik kaydedilerek en 
mühim nokta budur. 

ABİDİN DAVER 

EVVELKİ BULMACAMIZTN 
l:W.LEDİLMİŞ ŞEKLİ 
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l · .z....~ · il&:... 1 Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş, ·ı 

Ankara f<adyoıu 1 - lstanbul BUro•unct.ın ı 
D.ıu.GA tJZVMWCtı~ 1 Zonııuldak veya açık aiızliırdan her defaslfl<h 1.000 • 2.000 ton 1 

A.Q. 1'.«1 a. llltl ._ • m:w. Derinceye ·kömür naklettirilecdinden, bu tonajda vapuru bulu· 
.A.P. ıı,7t a. Hll il-. n llw. nanlann. nihayet 12 Sonkamın 1940 cuma ııünü aksamına kadar 

HU a. uı il ... Ut..... reraiti &n:ıamak üzere, lstsnbulda Bahçekapıda Taş handaki büro-
. >Y1uza mürac.a-atları. 

9 2. kanun Salı m!!m:ııı~maıııız11m _____ ıı=:::mm ___ _ 

12.30 Program, ve memleket sa
at ayarı, ll,35 Ajans ve meteoro
loji haberleri. 12.50 Türk müzi· 
j!i, Çal.an.l:ır: Cevdet Kozan, Re
şat Erer, Ruşen Ka.m, İzettin Ök· 
te. 

1 - Okuyan: Semahat Özden
ses. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Sadet
tin Kaynak - Hicaz sarkı: {Açıl-
dı ı;tül iil(an etmede bü.'bül), 
3 - Hamili Tokav - Hicazkar 
sarkı: (Şu dai!lar ulu daiılar), 
4 - Udi Ahmet - Karcıj!;ar şar
kı: <Nazirin yok sen n). 5 - .•.••• 
- Suzinak şarkı: (B~n gülşeni aş
kınla). 

- Okuyan: Necmi Rıza Ahıs
kan. 

l - Arif Bey • Muhayyer şar
kı • (İlt.imas etmeı:te yiıre varı· 
rınız). 2 - Şerif İçli. Mahur şar
kı: (Akımem doğrusu desti e-

1 
me:e), 3 Rahmi Bey - Mahur 
şarkı: (Servi nnı !M!yret cıkmış , 
oyuna). 4 - Dede - Gülizar şar
kl: (Nazlı nazlı sekip ı?ider). 

13.30/14.- Müzik: Karışık ha· 
fi! müzik (pl.), 

18,- P:v.ı>;ram , ve memleket sa
at ayarı, 18.05 Müzik: Cazband 
(pi.). 18.40 Konusma (Ziraat sa
ati). 18.55 Serbest saat. 19.10 
Memleket saat ayarı, Ajans ve 

İstanbul Belediyesinden : 
Daimi Encümenin 14/12/939 tarihli ve 12216 sayılı kararma tev

filı:au n.MiWU>< ıtoırnnun şehrimizde dob"udan doj!;ruya kömür ı;te
tirten tüccarın deı>osunda vasıta Ü!erinde teslim toptan ve peraken
de ton satış fi atının (26) lira (25) kun:s olarak tesb!t edildii'ıi iliin 
olunur. (225) 

lnhisarlar Umum MüdllrlüQUndgn 
Cinsi 

Demir boru v. s. 
Çelik Saç muh. eb'alta 
Buhar kan.na 

llllkdan 

16 kalem 
7780 K&'r. 

Z ade& 

Muhammen B. 

Lln Kunıı 

400 3t 

1750 00 

%'1.5 Ek•lltmenln 
Temlnah 

Lira kur111 !!ekli saalt 

son Fuarlık U 
Pazarlık 15.30 

131 25 Pazarlık 16 

J - Şartname. nü.mune v,. Ç:rltk saç eb'at listeıf mucibince 7ukarda yu.ıh 

tiç kalem qya pa.zarlıkl~ utıu alınacaktır. 
O - Muhammen bed.tllerı m.uvakka temln.aüarı, paurhk saatleri hlı:ı1ann .. 

da yanlıdır. 
W - Pazarlık 11/1/940 Pe""°mbe &iinü ıtabatuta Levazun ve Mubayaa! 

ı•bHlndekl alım komisyonunda yapıla..:aktır. 
iV - Şartname ve müfred.ı.L Ustelert her pn sOri reoen ıabeden parasız 

alınabllJr. 

v - İsUklllerln pazarlık loln tayin edilen rttn •e ıaallerde % 7,5 cti\enıne 
paralar!Jole birlikte mezltiır komisyona relmelerl. U014d) 

meteoroloji haberleri, 19.30 Türk ;·ı !111••••C11mE:::m::l!lımı•mı•••••D••••••ımıKi 

~~:;1~~~~:~~~r~~~~::. lstanbul Vakıflar. Müdürlüğünd~n 
20.15 Konusına (İkt sat saati), 

20.30 Türk müzi~i: Karışık nrog
ranı). 21.15 Opexa gecESi: Solist 
S:miha Cenap Be;ıksoy (Sopra
no Dramatik), Orkestra: Radyo 
Oskestrası. Şe.l: Hasan Ferit Al-

Kı11meti 
Lira K. 

120 78 

Pe11 para&\ 
Lira K. 

<ı 05 

Tuvale'inlzi yaparken 
Pudra alt:na daima 

KREM 
PERTEV 

1 
süninüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazolnrı vardır. 

ZA Y1 - İstanbul ithalat Güm
rüğünün 5157 sayılı ve 5.7.938 
l(iinlü beyannameyi zavi etmiş 
olduf(ı•ından ve yenisini c: l:ara
cağımdan, e~ki beyannamenin h:ç 
bir hükmü kalmadığı ilan olu • 
nur. Şafak Ticarethanesi 

Andon AnC:oniadis 

İstanbul Asli11e Birinci Hukuk 
Hakimliciinden: 

Hüsnü Himmd oii:lu ta:-afından 
Galata rıhtımda iktisat hanında 
ve Nişantasında Dibek apartma
nında mukim Must:,fa Mecdi Bu •· 

ı ASKERLiK l~LERI 
Beşi~ Askerlik Şubesinden! 
Şimdiye kadar askere çağırıl

mamış ve çaİ(:rıldığı balde ka • 
nuni herhangi bir sebeple !(eri
ye btrakılm~ veya şubeye gel • 
miyerek .bakayada kalmış ve he
.nüz askerliğini yapmamış (316) 
doğumdan (335) dahil dofıunıu
na kadar topçu sınıfına ayrılm:• 
erat derhal sevk edilecekler!~ • 
den hemen Şubeye gelmeleri ilan 
olunur. 

_;_~----~----~~~ 

AN KARA 
6. 1 • 940 

- 1 Sterlin 
100 Duı.r 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florın 
100 Rayişrr.ark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 <'.ek kuronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
·100 Pengo 
100 Lev 
100 Dinar 
100 Yen 

.Kapan11 

5.21 
ı~ .. 60 

~.95 

6.7225 
20.0697 
GJ.0525 

21.73 
0.965 
Lag2~ 

13.19 

~3.5525 
0.965 
3.1575 

:; . . 045 
30.6275 100 İsvec Kr. 

100 Ruble 
E;ham ve Tahvilat 

Türk borcu I peşin l~.275 
Türk borcu il peşın 1 :l 275 

1' 80 Er~ani 
~-----

san alevhine açılan on bin .ira l · 
nın tahsiL ne mütedair bulunan ş e l J r 
alac.a·k dzvasmdan dolavı vukar:· ı Ti'- atrosu 
da ısını yazılı Mustafa Mecdı ~ 
Bovscn namına beravi t.eblig TEPEBAŞI DRA.'i 
t?önderileı1 dıva arzuhali tebliıı KISMINDA 
ilmühaberiııe ve davetiyeye mü· 
basir tarafından verilen mesru-. 1 .. 9/1 /M~ ~a'ı l(Ünü .:..-,...,ı 
hata nıttarım muınailevhin ika- HAYAT BİR RÖYAr. ;:. 
met~iılıınuı mc~hul o. dugu an- ~~"· :ı.0,30 da 

ıacarı•tan, Hcrlıangı b.r Sla\' 
,,,ı.ine az çok mukavemet ede -
bılecek büyük bir Avusturya • 
~ t ... car İn1p~atc7'tl·ğunun ya • 
r1>ı dc(:ıl; dokuz ınuyoo nüi..slu 
ku\'Uk bir devieı.ır. Yalnız ba
ııına ne Cermen, ne de b.r Slav 
ve komüılıst iı.Lliumıa mukave
met edelulir. Onun da Yuı:osiav
ya ve I:.omanyadaıı bir talum 
istekleri vardır. Fakat bu istek
leri, kavgasız temin etmez de 
Almanya veya Sov)·et ll.usyanın 
yaruımile cebrcm elde elnı.iye 

ı nar. 

$1.'lıremini Erel!li maha'.'lesinde esKı Vdabaşı 
yeni Saraymeydanı Günavdın sokaltında 18 
No.lı tamamı 65 metre murabbaında bulunan 
arsa ve baraka - 6032. 

lasıldıitından d: va arzuhaline 1c · 
karsı YLmi ııün zarfında oeııap İ S Ti K L J. L C AD D -;; <; t 

1 2 J ' \ ' I • ı 

kalkı.,ırsa, bu, Macaristan için 1 wı • 1 
fcvkalıide tehlikeli bir oyun o- ~ = =- -- -ı- ı-• _ı 
lur. Çünkü, istıklali ve milli var. f_ _ 4 .,- - - _

1 
_ -ı 

lığı elden gider. Misal; Slovak- W _ v 
ya. B•ı itibarla l\Iacaristan da tıp- ( - fj 
Ju italyaya benzer. Onun için de • - -- · tj: - - -· -
tehlike Almanya ve biUıassa Sov· ı _ ~ - _ t>

1 
I 

yet Rusyadır; yoksa Yuıı:oslav· \1 
~ a iie Romanya değild:r. Bu ha· ) - · e -- -,- --;e, -
dıTede Macarist~u için, en (Ok --ı 

1 

- ... - ~ 
dü~ünülecek nol•ta, Macar ekal· ___ .~ ~ "--I -. tıl _ _:::_ 
l.yetlerile mesklin olan eski top- ı 1 
rakları geri almaktan ziyade keo- - ~ -
di yorg;.nwı kurtarmak olmalı· 1 --.ı.....;_,;_..;......;::~;:::.-..::::...._ 
dır; blıim •Az tanıa çok ziy•n ı SOLDA.'\/ SAÖA: 
getirir• alolar tözüne benzer bir 1 -Bo~ta. gezen_ Yol 
hikmet elbette lUacarcada da var- 2 _ Maskara - Harf 
dır. Var olacak ki, Budapeşteden 3 _ Kapı _ Beykoz _ Kadın 
gelen telgrafıarda aynen şu söz· elbisesi. 
leri oknyoruz: 4 - Beyaz - Harf - Harl 

Macaristamn, Romaoyadan 5 - Süva.ıiliği meşhur bir mil-
is:ekleri bahsind~, şiddet yoluy- IE.'t - Karn.m doyuır - Harf 
la de~il. sadece hakka dayar.a - 6 - San'at - Rum adı 
rak istediklerini almak emelin- 7 - Harf - Hı:rf - Ev !erin üs-
de bulunduğu ve samimi duy • tü _ Harf 
gular besledigi bildirilmektedir.• ' 8 _ Bir deniz - Hayvanların 

·Macaristan;n, şimdi medeni· yenilen kısmı. 
yeti tehdit eden karanlık kuv • 9 - Bir Peygunber - Mayda-
vetlere karşı Avrupayı müdafaa n02lu -0.~gıl. 
etmek için her zamandan ziyade 10 - Yanaşmak - Harf - Harf 
İtalya ile birlikte çalışacağı, bu- YUKARIDAN AŞAGI: 
rada bütün ma.hafilde, teyit e- ' 1 - Harf - Bir çeşit lrumas 
<iihnektedi:r.. 2 - Musanın ba...onu - San -

HUiasa, Macaristan ile İtalya- aıt - Yene Musall!Il bastonu 
3 - .3ofta bozunLUMJ - T.yat-

nın siyasetleri her bakımdan bi- roda bir ç~şit 
ribirinin aynıdır; çünkü kendl • 4 - Manasız, hayvanların en 
)erini tehdit eden tehlikeler ay- aptalı, Harf - Harf 
ni, menfaatleri aynidir, Bu vazi- 1 5 - İnsan ismi - Top beygiri 
:yet karşısında her iki memleket 1 6 - :ii~ğf"nan yer - Beygir 

de, şimdilik daha yakın bir teh- ı 7 _ Harf _Müthiş 
like olan komünizme ve komü • 8 _ Kavga - Ne!er - Kal:nhk 

1 
9 - Harf - can sıkıntısı edatı 

Harf - Ayai!ın aksi 
nizmin alemdarı olan Sovyet 
Rusyaya karrp, cephe almışlar -
dır. Almanya, henüz, Sovyetler· 
den tamamile emin olmadığı 

J.I AZR E TI u 
Y r..zr..n:2iya {~kir 

- Dücar olduğumuz hakare
te mukabele iç:n harp ederken, 
kiliselere ve manastırlara sakın 
tecavüz etmeyiniz. Buralarda in
zivaya çekilmiş olanların sü -
kiın ve istirahatlerini ihlal ede
cek hareketlere sebebiyet ver
meviniz... Kadınlara hürmet, 
çocuklara şefkat, ihtiyarlara sı
yanet gösteriniz. İçlerinde s:ze 
taarruz eden düşman bulunmı
yan meskenlere, kat'iyyen gir -
meyiniz. Halkın maişet vas;ta • 
)arın: tahrip etmeyiniz. Yer yü
zünü yeşillendiren ve serin göl
geler veren ağaçları kesmeyiniz. 

Diye, kat'i emir ve tenbihler
dc bulundular. 

Resulü Ekrem efendimizin bu 
necibime hareketinin üzerinde 
çok durup, düşünmdt lazund.ır. 

\ 
10 - Fu~bol - Metrenin )'Ü2ıde 

b:ri. 

. MET 
T~frika : 122 

C:ünkü, o vahset ve cahili.vet dev-
1 rınde değ l, bugünkü insaniyet. 

şefkat ve medeniyet asrında bile. 
askerlerine böyle emirler veren 
bir hükumet r€isine tesadüf o
lunamamaktadır. İ.'nlin ve me
deniyetin en son haddine vasıl 
olduklarını idd a eden hükumet
lerin harp vasıtaları, düşmanla
rının siperlerinden zivade, mü
dai4lsız ve masum halk üzerine 
ateş yal!dırmaktadır. 

Resu:ü Ekrem, sefirinin katle
dilmesine ve hükiırneti haka
ret ııörmesine raj?nıen, tar'htıe 

emsali görülmemi< olan büyük 
bir necabet ve fazilet ı;tösternıiş .. 
Böylece, muhtenel olan bir çok 
şiddetli haıeketin önünü ıimış
tır. 

Proı:ram: 1 - Weber: Oberon 
Uvertürü, 2 - Weber: Freisc 
nütz'den At?aihe'nin Aryası., 3 -
Wamıer : Tristan ve İsolde'den 
Prelüd w aşk ölümü, 4 - Mas· 
caırni: Cavelleria Rustican~'dan 
Santuzza'nın Aryası, 5 - Pııcc'
ni: La Tosca'dan dua, 6 - Puc
cuni: Madame Bu•terf.y'dan Ar
va, konseri takdim eden: Halil 
Bedii Yönetken. 

22.15 Memleket saat ayarı, A· 
ians haberleri; ziraat, esham • 
tahvilat, kambivo - nukut bor
sası (fiyet). 22.35 Müzik: Opera 
Aryaları lpl.). 23.- MJzik: C3z 
band (pi.). 23.25/23.30 Yannk.: 
nroııram, ve ka.,anıs. 

• Orhan Sal:!> Nur 
Her radyosu olanın bilme 
elzem kıymetli bahisleri, " 
meli bilgileri bütün dünya , -
tasyonların n tulü mevçleri: 
ve radyoya .a:t muh t"J:f hab • 
ve hadiseleri muhtevi olaral· 
ç?.kmı~ 1 ı!I'. Ayrıca resimli mP 
!assal l>'r RADYO LÜGATi 
ile lamba cetvelleri ve dünyr 
saat farklannı giisterir mü -
kemrnel bir harita ilave edil 
miştir. 1939 nüshası pek k s< 
bir zamanda tamamen satıl- • 
d:~mdan tedarikfrde istical i 
edilmesi t<ıvsiye olunur. F;atı 
r~nl lrn!"'" ... ~·,,r. 

KANAAT K itabevı 

ZAYİ - Fatih Askerlik Şube
sinden nldığ m askeri vesikamı 
kaybettim. Yenisini alaca.ıtım -
dan zavi vesikanın hükmü yok· 
tur. Molla A.şki mahallesinde 

kayıtl!324 doj!;umlu Sala· 
mon oğlu A vram Ş:mon 

Mute muharel>tsinin bariz hu· 
susiyetlerinden biri de, İslam 
ordusunun, harikulade bir şeca
at ıtostererek sekiz ve hatta on 
misli !aik bir düşm2n kuvvetinin 
muhasara cenberi arasından 
kurtulmasıdır. Bu harpte bil -
hassa or_du kumandanları emsa· 
li az görülmüş olan kahramanlık
lar ııöstermislerdir. Ordunun ilk 
kumandanı o:o;ın (Zeyid). elinde 
kılıcı oldu~u halde, askerlerinin 
en ön safında can vermiştir. (). 
nun verine geçen kumandan (Ca
fer bin Ebi Talio). saj!; elinde 
kılıç ve sol elinde Resu.ü Ekre
min sancai!ı oldui'ıu halde, düş
mana hücum etmiştir. Kah: a
man (Ali) nin cesur brraderi, 
bıı hücum esnasında müthiş bir 
kılıç darbesi yiyerek safi: kolu, 
omuzundan ayrılmıştır. Fakat 
o, harp mevkiinden bir adım bi· 
le ııeri cekibnemiş, vücudu de
lik. desik oluncaya kadar asker
lerinin önünde, her tarafa sal
dı:makta devam etmiştir. Veni· 
havet. bütün vücudundan seller ı 
ı;ıi bi akan kanlar içinde )'i!re seril
mia: 

1955 73 147 00 Çenbe. litaşta Mollai€nari mahal:esinin Atik
medrese sok:a,i1ında eski 5, 7 veni 9, 11 No.lı 
tamamı 75.50 metre mw·abbaında!ti arsanın 
•am~mı - 70~6. 

vermesi ve muhakeme için ta- K o 1\1 E D t K 1 S M 1 = O A 
yin olunan 8 Şubat 940 tarihine 0 y u N Y O K T U R 
mfü;adif perşembe ı;tünü saat on * 
beste ınahkem~ ııelmesi ve K OPERı.:. rl 

425 50 32 14 
vahı•t tarafından bir vekil ı;tön- HAL -

Zeyrek Kasabdomirhun mahaUcsinde eski Pi· deri1•ncsi zımnında arzuhal sure- KADIKÖYÖNDE StffiE> YA 
rimehmed y.eni Çeşme sokJl!mda 3 kapı sayılı tile davetiyenin mahkeme di- stNEl\1AS1NDA 
harab hanenin tamamı - 6017. vanhanesine taliki ile ı?azeteler- 9/1/940 Salı ,ıtüııü akşamı 
DayaJ,atun maha'.~esindc Valdeham ikinci ke- le ilanal icrasına karar verilmiş saat 21 de 
mer üst kAtta 42 No.Jı odanın tamamı - 4926. ı o.du,'2uııclan teblil( makamına ka· SÖZÜN ICISA'il 
Çemberlitaş Molb!cnari mahallesinde Vezir- 1 im olmak üzere ilan olunur. aıııı ... ,ıııı-llııııllllılllllllı_aıllll __ llt:~~ 

225 20 16 89 

210 26 15 77 

58 25 
han üst katta 13 No.:ı odanın t:ınıamı - 6067. 1 (23393) 
Çorşı Beyazıd mahallesinde Hacımemis so.ka-
ji:ında 12 No.lı yarım mermer dül.:kanın ta- \ ZAYİ- İstar!'l>ul İthalat Güm-

iTiZA."":: Haccacı Zalim adiı 'ef
rjkamızı bugün k-0yarnad:ı< Özılr 
dileriz. mamı - 596~. rüi!ünü.n 10994 sayılı bevanname-

ç Ç h ll · d Bcd · 1 meve sıt 107 lira 11 kurıınık 7716 - ~ ' .... _,_ .. ... . 
73 42 5 51 arşı , arşı ma a esın e <>stanı sokaltında 1 24 8 39 .. ı· kb · 

131 numaralı dci.abın tamamı _ 3195 S~Y! ı. · . ı;tu.n .u ma · uzu za· 

78 50 5 89 
· ı yı ettım. Yenıs:l"ı çıkartacaıtım-

Unkananı Yavuzersinan mahı:llesinde Çeşme dan eskiııinin hükmü yoktur. 
sokal!ında es~i 18 No.lı 7,25 metre mtırabbaın- Muhlis Emek 

Salılbl. E. iz.ZET, N°'rıyal ll t<kterl 
A.. NACİ: Basıldıi• yer: SO:. n:ı.. 
GB.AF BasımnL 

138 30 ıo 38 

206 84 15 52 

204 56 15 35 

110 26 8 27 

67 10 5 04 

da bulunan arsanın tamamı - 6048. 
Gurebahilııeyinaiia mahaEesiııdeki Horhor yeni 
MelunetXııfi sokal!ında es.ki 26 veni 21 No.lı 44 
metre murabbaında bulunan arsanın tamamı -
6050. 
Çarşı mahallesinde Divrik sokahoda 16 No.lı 1 
dükkanın tamamı - 4636. 
Çarşı mahall;ısinde Hasanbasrnacılar sokaiında 

25 No.lı dükkanın tamamı - 105. 
Carsı mahallesinde Kazazlar sokai'ıında 34 N->.lı 
dükkanın tamamı - 4182. 
Unkapam Yavuzersinan mahallesinde Çeşme 

sokağında 16 No.h 7 metre murabbaında bulu
nan arsanın tamamı - 6047. 

P. T. T. Umum Müdürlüğ:i.nden 
l - İdare ihtiyacı için 100 ton Gazoil kapalı zarfla eksilt

meye çıkarılmı•trr. 
2 - Muhammen bedel •13320• muvakkat teminat .999. !ıra o· 

lup eksiltmesi 14 şUbat 940 çarşamba günü ssat l(l da Ankarada 
P. T. T. Umum Müdü-:-liik binasındaki satın alına komisyonunda Y• 
pılacakhr. 

3 - İstekliler muvakkat temin.at makbuz veya banka temi
nat mektllbile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kaD3lı zarflarını 
o gün saat (l~) kad1r mezk\ır komisvona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım lstanbulda P. T. T. 
levazmı ayniyat şubesi rnüdürlük:erinden bedels.z olarak mukabilinde 
verilecektir. (10792) 

Yukarıda yazılı Vakıf Eınliık satılmak üzere on beş ııün müddEt
le açık arttırmaya cıkarı:mıştır. İhalei kat'iyesi 12/1/940 tarihine 

:::i~!f .:.:~~~mS:!l~~:a i~~~~;ce:;:~d:~i:ti~r~~- ~ 1 s TA N B u L il, EL E ol y Es ·ı N o EN 1 
kalemine mibacaatları. (10720) [;: 

----------------------(--.. 
o 

,. 
Istanbul Levazım Amirliğinden: 

Eyüp Defterdaır:nda 1 nummralı dikim evinin çorap atiilye
lerinde makmeler için ihzar edilen bina dahilİ'n<le zati çorap maki
nelerile ça~mak istiY"nlerin Defteroarda 1 numaralı dikim evi 
müdürlüğüne müracaaıtları. (108944) 

- Ya Rab!.. Senin ve senin Re
sulünün rızasını tahsil etmek uj!;
runda can veriyorum. 

Diyerek !ani c h~ndan ebediyet 
dünyasJna ııeçmiştir. 

Onun yerine ııeçen (Abdul
lıah) da, İslamiyete karşı ne 
nak w ne büyük bir iman bes
lediğini göstermiştir. Abdullah, 
(Cafer) ile beraber yere yuvar
lanan kanlı bayrağı kavramı.ş .. 
Bir e"nde yalın kılıç olduğu hal
de: 

- Ey, Resulü Ekremin müca· 
bitleri .. İleri! .. Zafer ve Cennet, 
bizimdir. 

Diye bağırarak i!ıer.i atılmışttr. 

Fakat o da, etrafını saran faik 
düşman kuvwtinin kılıçları al
tında parçalarunıstır. Ve niha
yet İslam ordusunu o müşkül 
mevkiden, dilşman saflan kar
şısında tam dokuz kılıç ktran 
(Halid bin Veid) kıırtannıştır .. 

Hiç şüphesiz bütün bunlar, bu 
emsalsiz kahramanlıklar, İsla· 
miyetin iman ve fazilet eserle
ridir. Çünkü ona candan ina
aanları.n biç biri, aziz ve kıy-

mefö canını onun uğrunda !e
da etmekt.eı:ı zerre kadar çekin • 
memislerdir . 

(MEKKE) NİN FETHİ 
(Hudeybiyye nıusalahsaı) ndan 

sonra (Huzaa kabil'Csi), Resueü Ek
rem efendimizin.. (Beni Bekir) 
kabilesi de fMekke) reislerinin 
ahit ve amanına dahil olmuşlar
dı. Ha:·buki bu iki kabile, öte
den beri vekdiji;erlerile husumet 
halinde idi. Aralıarında, harp ve 
mukatele eksik değildi. 

Hicretin sekizinci senesinde 
Beni Bekir kabilesi. Mekke eşra
fının teşvikiyle, Beni Huzaa Ü· 

:aerine hücum etti. Vukubulan 
mukatelede Beni Huzaadan yir
mi üc kişi can wı:di. 

Kabile halkı, derhal Medineye 
bir heyet ııönderdi. Resulü Ek· 
rem eiendimizden istimdat edil
di... Hiç bir meselede itidal ve 
sükununu kaybetmiyen (Hazreti 

1 
Muhamrne4), birdenbire Kurey
şUerle yapıJ.an rnüsalahayı boz
mak istemedi. Huzaa hlara im
dat vadi ile beraber, sükunet
lerini mııhafaz.a et.ınelıerini \av· 

Beşiktaş Kaymakamlık blnasısının hedrni ve tahassul .edecek en
kazın satııı acık arttırmava konu-.bnuştur. Tahmin bedeli l5JO li.a 
ve ilk teıııınat miktarı 112 lira 50 kuruştur. İhale 15/1/940 pa. 
zartesi giiııü saat 14 te Daimi Encümende yaınlacaJrtır. Şarto.
me zabıt Ve muamelat müdürlü~ kaleminde ı;törü:oebilir. Taliplerin 
ilk terninııt makbuz veya mektupları ile ihale l(ÜJlÜ muayyen saat
te Daimi tnciirneııde bulunmaları (10900) 

siye etti. 've sonra, (Mekkc) ye 
bir mektuıı ııönderdi. 

Bu mekt~pta, iki kabile aı>a· 
sındaki kıta.ıe sebep o:on Mekke 
eşrafı kabaJıatli ı;törülüvordu. Ve 
Mekke reislerinden, şu iki mad
de talep ediliyordu: 
_ 1 - Beni Bekir kabilesinin hl· 

mavesırıden vaz geeilmesi.. 
2 - Beni ııuzaaclan, hakslZ 

vere öldiirü'enlere diyet veril
mesi. 

Resulü Ekreınin mektubu, A· 
deta bir ültiıııatom mahiyetinde 
idi. Onun icin Mekkel'.i:ere bü
yük bir :ıcorku verdi. 
Kureyş reisleri, sebep olduk

ları kanlı hadisenin mes'uliyıeti
ni anladılar. 

Fakat, ölenıer !cin diyet ola· 
rak istenilen parayı vermeye 
de kıvamııdılar. Resulü Ekrem 
efendimize, taleplerinden vaz 
ııeeme~erinİ rica etmek için (E

bu Süfyaııl ı M~ye YOila· 
dı:ıar. 

Resulü Ekrem efendimiz, bu 
en büvil:k dilşmanını bile bü
yük bir sükiınet ve nezaketle 
dinledi. Fakat, aahsın.ı ait ol· 

mavu" ammenin hukukuna ı. 
alluk eden talebinden en küçük 
bir feraııat ve fedakarlıkta bulu. 
naıruvacai!ını söyledi. Ve niluı
yet son söz olarak. 
· - Sebep oldıı~nuz fenalıkla, 
aramızdaki ahdi nakııettiniz. Ta
leplerimizi kabul ~ik~~. bo
zulan muahedevl tecdit etmelı 
mümkün dej!ildir. 

Dedi. 
Ebu Süfyan. hle bir muvaffa

kıyet elde ed~en, Mekkeye 
avdet etti. Vazıyeti, diR<r reis
lere bil<lirdi. 

Resulü Ekrem efendimiz, Melı;. 
ıre eşrafının hlç bir suretle sulh 
ve salah kabul etmiyeceklerine 
artık kana.at Retirmi$1erdi. Ve 
bu belde, ehli islam hikimiyıeU 
altına l(irmedikQe, bütün bu en
trikah hadiseler devam edip 
~decekti... Esbabı kiramın fikrl 
de taınamiyle bu merkezde idi. 
Buna binaen, Ebu Süf:vanın av
detinden sonra mescidi saadette 
aktedilen bir mecliste, artık Mekı
kenin fethine karar verlkli. 

IA,.ka.n tıar) 


